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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού 

υλικού για τη συντήρηση: α. του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Λέσβου 

και β. φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων. 

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων, φωτιστικών 

σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση: α. του δημοτικού φωτισμού 

του Δήμου Λέσβου και β. φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών 

κτιρίων  προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέσβου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 

Ταχ.Κωδ.: 81132 

Τηλ.:22513 50 565, 516 

Telefax:22513 50 510 

E-mail:promithies@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα:www.mytilene.gr 

Κωδικός NUTS: EL411 

 



  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου: www.mytilene.gr. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 

Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 31531000-7 «Λαμπτήρες»,  31527200-8  «Φωτιστικά εξωτερικών 

χώρων», 31731000-9  «Ηλεκτροτεχνικό υλικό»,   31730000-2  «Ηλεκτροτεχνικός 

εξοπλισμός», 32421000-0  «Καλωδίωση δικτύου», 31600000-2  «Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός», 31681000-3  «Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα», 31681410-0  «Ηλεκτρολογικό 

υλικό». 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL411. 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 

προμήθεια, λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών για τις 

ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού και των δημοτικών κτιρίων όλων των 

Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου. Επίσης στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται φωτεινά 

διακοσμητικά σώματα για τις ανάγκες φωτοστολισμού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης 
αξίας 11.633,00 πλέον ΦΠΑ 1.977,61 € 

ΤΜΗΜΑ 2 : «Φωτιστικά για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού », εκτιμώμενης αξίας 
19.790,00 πλέον ΦΠΑ 3.364,30 € 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Λαμπτήρες  για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 
36.952,80 πλέον ΦΠΑ 6.281,98 € 

ΤΜΗΜΑ 4  : «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων», εκτιμώμενης 
αξίας 5.290,00  πλέον ΦΠΑ 899,30 € 

ΤΜΗΜΑ 5  : «Λαμπτήρες  για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων και χριστουγεννιάτικα 
διακοσμητικά», εκτιμώμενης αξίας 20.350,40 πλέον ΦΠΑ 3.459,57 € 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Έως τρεις (3) μήνες 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της σχετικής 

διακήρυξης.  

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα 

τμήματα. 

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν 

 



  

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών είναι: 22/05/2017 και ώρα 15.00. 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισμού είναι: 26/05/2017 και ώρα 10.00 π.μ.  

 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 90 ημέρες. 

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6662.0001 και 

30.6662.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου. Σχετικές οι αριθμ. 470/2017, 

471/2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, η υπ’ αριθ. 295/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και η βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 

της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 

σχετικής διακήρυξης. 

 

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 1.6 της σχετικής 

διακήρυξης). 

 

       Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                                   Σπυρίδων Γαληνός  

       


