
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πρέβεζα,  05.05.2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
KAI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                   Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 40466/1438 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων αυ-
τοκινήτων (C.P.V:34144900-7) και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών (CPV: 31681500-8), 
για την κάλυψη μετακίνησης των αναγκών του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε 
Πρέβεζας και την εξυπηρέτηση των Υπαλλήλων της Π.Ε Πρέβεζας». 

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (EL541) προκηρύσσει δημό-
σιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την “προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυ-
τοκινήτων και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών, για την κάλυψη των αναγκών μετακί-
νησης του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη και των υπάλληλων της ΠΕ. Πρέβεζας, στα 
πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων” με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, απο-
κλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  

Τμήμα 1: Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων πέντε θέσεων, εκτιμώμενης 
αξίας  64.516,13 €, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι  15.483,87  €.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 34144900-7 «Ηλεκτρικά Οχήματα». 

Τμήμα 2: Προμήθεια ενός (1) σταθμού  φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, εκτιμώ-
μενης αξίας   4.032,26  €, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι  967,74 €. 

Τo προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 31681500-8 «Συσκευές Φόρτισης». 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζε-
ται σε δύο (2). 

α) Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυα-
κή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό : 151361 

β) Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμ-
φωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016: Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία 
εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα. 
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γ) Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

δ) Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL): www.preveza.gr,  

ε) Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πλη-
ροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χο-
ρηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων να είναι  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και ενός (1) 
σταθμού φόρτισης αυτών, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του Γραφείου του 
Αντιπεριφερειάρχη και των υπάλληλων της ΠΕ. Πρέβεζας, στα πλαίσια άσκησης των υπη-
ρεσιακών τους καθηκόντων».  

3.Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της σύμβασης είναι η Περιφέρεια 
Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, είναι Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. Η κύρια Δραστηριότητά της είναι: Γενι-
κές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ό-
πως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6.Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25.05.2022, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 23:59:59. 

7. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 30.05.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. 

8.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). 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.preveza.gr/
http://www.preveza.gr/
http://www.preveza.gr/
http://www.preveza.gr/
http://www.preveza.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΗΜ37Λ9-41Σ



9.Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

10.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 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, 5, 6 και 7 και τις γενικές ση-
μειώσεις 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  

11.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συ-
μπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

12. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προ-
ϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2022 και ειδικότερα τον Ε. Φ. 072 και τον ΚΑΕ 
1731.01. 

13. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατί-
θεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, σε ευρώ (€),  που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
(μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) του/των τμήματος/των για το/τα 

οποίο/α ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά, ήτοι: 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμ-
μετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.2.2.1. της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται 

14.Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμ-
μετέχουν στην ένωση. 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΥΡΩ) 

ΤΜΗΜΑ 1 1290,32 

ΤΜΗΜΑ 2 80,65 
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15.Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφο-
ρά απορρίπτεται. 

16.Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παρά-
γραφο 2.2.3 της Διακήρυξης. 

17.Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

18.Θα πρέπει να κατατεθεί, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). 

19. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται ως εξής: 
Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και για τα δύο (2) Τμήματα. 

20.Τυχόν Προδικαστικές Προσφυγές μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3.4 της διακήρυξης. 

21.Η έγκριση των όρων της διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγω-
νισμού αποφασίστηκε με την αριθμ. 10/678/18-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ79Λ-ΣΝ6) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

22. Έχει εκδοθεί η αριθ.  170140/22-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΗπείρουΔυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΘΣΔΟΡ1Γ-98Ε) με την οποία εγκρίνεται η 
προμήθεια από την Π.Ε. Πρέβεζας δύο (2) καινούργιων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για 
τις υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε Πρέβεζας. 

23.Έχει εκδοθεί η  αριθ. πρωτ.: 41610/1503/ 18-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010237270, ΑΔΑ: 
Ψ4Δ17Λ9-ΨΤΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  Α/Α : 861 και με α/α καταχώρησης 
855, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέ-
βεζας (με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 85.000,00€ σε βάρος των Κ.Α. 
072.1731.01). 

24.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, από την Οικονομική Επιτροπή της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου. 

25.Η παρούσα Προκήρυξη καταχωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 
155432/4677/07.10.2021 διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στην ιστοσελίδα www.preveza.gr 
και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr.. Περίληψη της παρούσας Δι-
ακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

   ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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