
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της παρούσας, είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τον Δήμο Μύκης, στα 
πλαίσια του “Προγράμματος Α. Τρίτσης” και περιλαμβάνει τη προμήθεια δύο (2)  
ηλεκτροκίνητων οχημάτων οδοκαθαρισμού (σαρώθρου) 2m3, δύο (2) ηλεκτροκίνητων 
λεωφορείων MINIBUS, δύο (2) ηλεκτροκίνητων φορτηγών με ανατρεπόμενη καρότσα και 
ενός (1) μικρού ηλεκτροκίνητου φορτωτή μαζί με εξαρτήσεις. 
 Αποτέλεσμα της υλοποίησης της προμήθειας αυτής θα είναι η βελτίωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων, αλλά και η 
μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και του κόστους χρήσης των υπό προμήθεια 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Επιπρόσθετα θα επιλυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με 
τη κάλυψη των αναγκών μετακίνησης τόσο των Τεχνικών και Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου 
όσο και  των κατοίκων  του Δήμου. Τα υπό ήδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς 
του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):   
 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(ΣΑΡΩΘΡΟ) 

34144900-7 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 34144910-0 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ OXHMA ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ 

34144900-7 

4.  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

34144900-7 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για 
το σύνολο των υπό προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

Τα προσφερόμενα ήδη θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου, 
καινούργια, άθικτα και χωρίς ζημιές, έτοιμα για απρόσκοπτη λειτουργία. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο περιλαμβάνει τη Μελέτη του Δήμου 
Μύκης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης κόστους-ποιότητας. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η συνολική δαπάνη για την σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των €1.308.963,11 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και βαρύνει τη με Κ.Α. : 64-7135.001 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα 



Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.308.963,11€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: €1.055.615,41 Φ.Π.Α. 
24%: 253.347,70€).     

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τα κάτωθι είδη: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 

1. 

Ηλεκτροκίνητα 
οχήματα 

οδοκαθαρισμού 
(σάρωθρο) 

 

2 216.750€ 
 

433.500 € 

         2.  Ηλεκτροκίνητο 
λεωφορείο 

2 
184.633.33€ 

 

369.266,66 € 

 

3. 

Ηλεκτροκίνητο 
φορτηγό με 

ανατρεπόμενη 
καρότσα 

 

2 58.000.0 € 
 

116.000 € 

 

4. 

Ηλεκτροκίνητος 
μικρός φορτωτής 

με εξαρτήσεις 

 

1 
136.848.75 € 

 

136.848.75 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 1.055.615,41 

 Φ.Π.Α. (24%): 253.347,70 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.308.963,11 

 

Φορέας χρηματοδότησης είναι το :  Υπουργείο Εσωτερικών-Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον», της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους. (απόφαση ένταξης 8127/12-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46ΜΤΛ6-Σ2Σ) 
του ΥΠΕΣ του έργου «Δράσεις ηλεκτροκίνησης του Δήμου Μύκης» )του Δήμου Μύκης στο 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ 
του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από 
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.( υπ. 
αριθμ. 103/16-5-2022 (ΑΔΑ: Ρ44ΥΩΚΛ-Ζ3Ω) Απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου 
Μύκης περί έγκρισης χορήγησης επενδυτικού δανείου στο Δ. Μύκης από ιδίους πόρους του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού 1.315.163,12€, για την εκτέλεση 
έργου «Δράσεις ηλεκτροκίνησης του Δ. Μύκης», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64-7135.001 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα 


