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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με τίτλο:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ»,  προϋπολογισμού:  39.680,00  ευρώ με  Φ.Π.Α. 24%.

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Αναθέτουσα αρχή ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός Αγία Παρασκευή, 81102 Λέσβος
Τηλ. 2253350506
E-mail mantzarisd@gmail.com
Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr

2. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

3. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση σε εξειδικευμένο 
οικονομικό φορέα της παροχής γενικών υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, σύμφωνα 
με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380 Β΄/05-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ». Ειδικότερα τα παραδοτέα είναι:

mailto:mantzarisd@gmail.com
mailto:mantzarisd@gmail.com




ΣΤΑΔΙΟ 1
Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης –Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης
Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου 
σημείων επαναφόρτισης Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο
ΣΤΑΔΙΟ 2
Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης
ΣΤΑΔΙΟ 3
Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου          

5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με 
τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 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 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.

8. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδεικνύουν τις τεχνικές 
και επαγγελματικές  ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, συγκροτώντας ομάδα έργου, η 
οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας. Γενικά, θα έχουν 
αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα που 
σχετίζονται με τον σχεδιασμό στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα της ενέργειας ή / και της κλιματικής 
αλλαγής και στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού πόλεων, τον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό 
Σχεδιασμό, τη διαχείριση έργων-υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
μελέτες και έργα ανάπτυξης, τεχνική υποστήριξη των δημόσιων αρχών στη νέα προγραμματική περίοδο ή / 
και ωριμότητα νέων έργων (2014- 2020).

Απαιτούνται εν ισχύ Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015 και 
14001:2015 ή ισοδύναμά τους και Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 ή 
ισοδύναμό του.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

10. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (39.680,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μετά την ένταξη στον 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού 
προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 201.6/2020 
Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.





12. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ανεξαρτήτως της έδρας του αναδόχου, απαιτείται η 
αυτοπρόσωπη παρουσία στην περιοχή παρέμβασης, τουλάχιστον ενός εκ των μελών της Ομάδας Έργου, για 
τη συλλογή των στοιχείων και τη χαρτογράφηση, όπως και σε τυχόν συναντήσεις με φορείς στο στάδιο της 
διαβούλευσης.  

13. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εντός τριών (3) 
μηνών.

14. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την 
Δευτέρα, 10/05/2021 και ώρα 13.00 μ.μ.
  είτε (α) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής (Δημαρχείο, Καλλονή 81107). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και 
διενέργειας του διαγωνισμού θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 12-05-2021 και ώρα 10.30 στη δημαρχείο του Δήμου 
Δυτικής Λέσβου. 

16. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.

17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε 
περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.

18. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του αναδόχου (100% της συμβατικής αξίας) θα πραγματοποιηθεί 
μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4, 5 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. 

20. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μόνο μέσω του 
Διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής διευθύνσεις:
στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. http://www.eprocurement.gov.gr
στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Λέσβου http://www.mwlesvos.gr

21. ΓΛΩΣΣΑ: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

22. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων 
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή εγγράφως ή μέσω email το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως ή μέσω email. Αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

http://www.eprocurement.gov.gr
http://www.mwlesvos.gr




23. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 27-04-2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ




