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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

Διακηρύττει ότι 

 
    Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η επιλογή 
αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 
59.520,00€€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) [αριθμός μελέτης 92/2021].  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με 
τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και διέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30/6117.0021 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κορινθίων. 

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) για τον Δήμο Κορινθίων. 
  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79415200-8. - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού  
  Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να 
ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε ένα (1). 
  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Ωστόσο, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης δε θα πρέπει να ξεπερνά την 30ή/09/2021, 
σύμφωνα με τo από 30/06/2021 Δελτίο Τύπου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/7/2021 και ώρα 10:00. 
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου 32, 
Κόρινθος, ΤΚ 20131, την ημέρα Παρασκευή, 30/7/2021, ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του 
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
  Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν παραληφθεί 
στο δήμο και πρωτοκολληθεί έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 
  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
  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 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. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
  Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
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οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει όλα τα μέλη της ένωσης να 
καλύπτουν το ως άνω κριτήριο. 
  Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 παρ. 2.2.6 της υπ΄ αριθ. 20157/2021 διακήρυξης 
διαγωνισμού.  Συνοπτικά, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
Α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν αναλάβει και εκτελέσει επιτυχώς συνολικά 
τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις από τις παρακάτω κατηγορίες: ή μόνο (α) ή μόνο (β) ή και τις δύο (α) και 
(β):  
(α) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σε δημόσιο 
φορέα.  
(β) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενεργειακή διαχείριση δικτύων ή/και υποδομών (λ.χ. 
εξοικονόμηση ενέργειας, Ηλεκτροκίνηση).  
Β) να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και δομή, και η ομάδα έργου να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 
τους αναφερόμενους πιο κάτω : 
Υπεύθυνο Έργου – Συντονιστή, με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία και ενασχόληση με τα αντικείμενα των 
υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης και 
Ομάδα έργου: 

i. Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης με τουλάχιστον 10ετή 
Εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και εμπειρία σε παρακολούθηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 

ii. Διευθυντής έργου: Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο 
σχετικό με διοίκηση. Επίσης, να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

iii. Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Διπλωματούχο Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή γενική 
εμπειρία στον τομέα του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελέτες ανάπτυξης και 
έργα στρατηγικού σχεδιασμού. 

iv. Οικονομολόγος: κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος της Οικονομικής Επιστήμης, με 
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και 
ζητημάτων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

v. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στον τομέα της ενέργειας ή 
των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και δικτύων με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στο αντικείμενο. 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 
με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, τότε η 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει 
και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.  

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 
ιστοσελίδας www.korinthos.gr. ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται 
για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 
2741362838, e-mail: e.kamtsiora@korinthos.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της 
διακήρυξης.  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
 
 

  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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