
 

 

 

 
Θέμα: Διευκρίνιση επί της παρ. 2.2.2.1 του άρθρου 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» της                                            

με αρ. πρωτ.  23265/20-07-2021 Διακήρυξης Δημάρχου που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό                    
της «Παροχής υπηρεσίας για την Εκπόνηση Μελέτης για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  ποσού ύψους € 60.000,00, 
(Εξήντα Χιλιάδες), συν Φ.Π.Α. 24% ποσού ύψους € 14.400,00 (Δέκα τέσσερις Χιλιάδες τετρακόσια 
Ευρώ), τελικό σύνολο ποσού ύψους € 74.400,00 (Εβδομήντα τέσσερις Χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ), 
μέσω του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με την                               
με αρ. 201.6/23-12-2020 με Α.Δ.Α. Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», με κριτήριο ανάθεσης                        
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,                              
για το σύνολο  των παρεχόμενων υπηρεσιών». 

 
 
 

     Διευκρινίζουμε ότι στην με αρ. πρωτ. 23265/20-07-2021 Διακήρυξη Δημάρχου που αφορά τον Συνοπτικό 
Διαγωνισμό της «Παροχής υπηρεσίας για την Εκπόνηση Μελέτης για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  ποσού ύψους € 60.000,00, (Εξήντα 
Χιλιάδες), συν Φ.Π.Α. 24% ποσού ύψους € 14.400,00 (Δέκα τέσσερις Χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ), τελικό 
σύνολο ποσού ύψους € 74.400,00 (Εβδομήντα τέσσερις Χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ), μέσω του Πράσινου 
Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με την  με αρ. 201.6/23-12-2020 με Α.Δ.Α. 
Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο  των παρεχόμενων υπηρεσιών» εκ παραδρομής  
στην παρ. 2.2.2.1 του άρθρου  2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής αναφέρει ότι «Για την έγκυρη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το 1% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης των ειδών                                             
συμμετοχής χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι το ποσό ύψους € 6.000,00 (Έξι χιλιάδων Ευρώ)»                                                              
ενώ το ορθό είναι «το ποσό του θα καλύπτει το . για ποσό που θα καλύπτει το 1% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης των ειδών συμμετοχής                                 
χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι το ποσό ύψους € 600,00 (Εξακοσίων Ευρώ)» 
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