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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο Δήμαρτος οθάδων δηαθεξχζζεη ηε Γεκφζηα, Αλνηθηή, Γηεζλή, Ηιεθηξνληθή δηαδηθαζία 

επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα - Δγθαηάζηαζε Φσηηζηηθψλ 
Σσκάησλ ηχπνπ Led θαη Πξνκήζεηα Λακπηήξσλ ηχπνπ Led εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην 

Γεκνηηθφ Φσηηζκφ» Γήκνπ Σνθάδσλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πξνκήζεηαο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ θφζηνπο, 

κε ρξήζε πξνζέγγηζεο θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο κε θνζηνιφγεζε ηνπ θχθινπ δσήο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 87 ηνπ λ. 4412/2016. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπο φξνπο ηεο αξ. πξση. 24386/2017 

δηαθήξπμεο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ην ρακειφηεξν ζηαζκηζκέλν θφζηνο επέλδπζεο (€/ 
MWh) θεξχζζεηαη σο ν Αλάδνρνο ηεο Πξνκήζεηαο.  

Ο ζσνολικός προϋπολογιζμός ηης προμήθειας ανέρτεηαι ζε 1.438.052,80 € 

(ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 24%) ζχκθσλα κε ηελ αξ. 19/2017 κειέηε θαη ζα βαξχλεη 
ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ Σνθάδσλ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2017, 2018. Φνξέαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ν Γήκνο Σνθάδσλ κε ρξήζε 10εηνπο δηάξθεηαο 
εγθεθξηκέλνπ Γαλείνπ απφ ηνΤακείν Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ 

ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.:20-7135.05 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Σνθάδσλ κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1.438.052,80 €. Τν 
πνζφ ηνπ δαλείνπ πξνέξρεηαη θαηά 50% απφ ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔηΔΠ) 

κέζσ ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ην ππφινηπν 50% επζέσο απφ ην Τακείν 
Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ. 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. 

 
Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ζηε Διαδικησακή πύλη www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.:Σεηάρηη03/01/2018 
Ηκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Δεσηέρα, 08/01/2018 και ώρα 

10:00 π.μ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Πέμπηη, 01/02/2018 και ώρα 
10:00 π.μ. 

Η ηλεκηρονική αποζθράγιζη ηων προζθορών γίλεηαη (5) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη Πέμπηη 08/02/2018 και ώρα 

10:00 π.μ. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεκα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΥΑ Π1-

Digitally
signed by:
ATHANASIOS
SKARLOS
Date and
Time:
12/29/2017
1:50:02 PM

17PROC002511956 2017-12-29



2390/2013 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)». 
Σην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α)θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ 

(Δ.Ο.Φ.),γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο 
ήπνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλζπκβάζεσλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζπκκέηνρεο φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 
απνηειεί ην θξηηήξην λα αζθνχλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο(παξαγσγή ε εκπνξία θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ) θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα 
απφ ηαβηνηερληθά ή εκπνξηθά ή βηνκεραληθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο – κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο (ζχκθσλα κε ην α. 75 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016). Σηελ πεξίπησζε 

ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε ηζρχεη γηα φια ηα κέιε απηψλ. Σε 
θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη φξνη φπσο απηνί αλαιχνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ 

Σνθάδσλ. 
Οη αλσηέξσ ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, 

ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.) 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, 

πνζνχ 23.194,40 € πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 
(εθηφο ΦΠΑ) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 α. 72 ηνπ λ. 4412/2016. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πξέπεηλα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάοηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο δηαθήξπμεο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf 

θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Υπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε 
κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Δπίζεο ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην 
www.sofades.gr, φπνπ παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε απφ ηελεκεξνκελία 

απνζηνιήο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

Η Πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σνθάδσλ, ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.sofades.gr θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. θαη ηνπ ΚΗΜΓΗΣ.  
Τπρφλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχππνβάιινληαη κφλν ειεθηξνληθά 

κέζσ ΔΣΗΓΗΣ κέρξη θαη ηε 15ε εκέξα, πξν ηεο θαηαιεθηηθήοεκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 
Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3548/07 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο 
ζαβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Η ζρεηηθή πξνθήξπμε Σχκβαζεο απεζηάιε ζηελ Υπεξεζία 

Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Δθεκεξίδσλ ζηηο 28.12.2017 (2017-185136). 
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