
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                   Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάσει την τιμή, για την  «Προμήθεια τεσσάρων (4) Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών 

Εγκατάστασης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης», στο πλαίσιο του έργου Interreg – Med – ¨ENERNETMOB¨ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται μέχρι τις πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (57.000,00  €) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ 

και εβδομήντα τέσσερα λεπτά  (45.967,74 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (λήξη επίδοσης 

προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και στα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Μαινάλου και Σέκερη 37 , Τρίπολη.  

 

Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας του υπό 

προμήθεια είδους. 

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη της 

δημοπρασίας, στοιχεία. 

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

Ειδικού Φορέα  / ΚΑΕ : 01.071/9779.0003 

 

Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού , διατίθεται από τα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

Μαινάλου και Σέκερη 37, Τρίπολη & σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr  στο σύνδεσμο https://www.ppel.gov.gr/dimopratisi-me-anikti-diadikasia-

epilogis-anadochou-gia-tin-%c2%a8promithia-stathmon-fortisis-ilektrikon-aftokiniton-ke-ipiresion-egkatastasis-

parakolouthisis-ke-diachirisis-sto-plesio-tou-ergou-in/ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), με μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (ΑΔΑΜ) , 20PROC006825185  για 

την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων  
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την Διακήρυξη, δίδονται στα τηλέφωνα 2710237410 & 2710243745, 

αρμόδιος υπάλληλος Μ. Αποστολάκης, Ταχ. Δ/νση : Μαινάλου & Σέκερη 37, 22131 Τρίπολη  

                                                                                                                                             Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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