
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 15-05-2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 21870 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
(Αριθμ. Μελέτης: (155/2017) 
(Αριθμ. Περίληψης Διακήρυξης : (13/ΕΡΓ/2018) 

 
(CPV: 09331200-0 Ηλιακά Φωτοβολταικά Στοιχεία, CPV: 31518600-6 Προβολείς 
Φωτισμού, CPV:34928510-6 Κολώνες Φωτισμού Οδών) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 

210.000,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.).  

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:  

 

 κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 179.487,18 Ευρώ (με 

Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά). Το ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1. Δαπάνη εργασιών 131.309,10 

 Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 23.635,64 

 Απρόβλεπτα (15%) 23.241,71 

 Απολογιστικά 1.300,73 

  Φ.Π.Α. 17% 30.512,82 

 ΣΥΝΟΛΟ 210.000,00 

 

1. Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται να γίνουν εργασίες αντικατάστασης όλων των 
φωτιστικών, που είναι ήδη εγκατεστημένα στην παραλία Νυφίδας Λέσβου, αλλά 
έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και είναι μη λειτουργικά, με  νέα φωτιστικά αυτόνομα 
ηλιακά που είναι αναρτημένα επί ιστών από πολυμερές υλικό, κατάλληλο για 
θαλάσσιο περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστούν τα παρακάτω:  
 
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  
Γενικά με την παρούσα μελέτη προβλέπονται:  

 εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των παρόντων ιστών με τα φωτιστικά 

σώματα.  

 εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης 78 αυτόνομων κολώνων φωτισμού ύψους 

περίπου 5,5 μέτρων, με φωτιστικά κατάλληλα για οδοφωτισμό, ισχύος 17 W,  

τεχνολογίας  Led, με φωτοβολταϊκό ηλιακό πάνελ ισχύος 120W – 12V και 

μπαταρία κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης 12V χωρητικότητας 150Ah (C10), τα 

οποία περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο του έργου  και στις προδιαγραφές 

της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.  

 



2. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 

Ταχ. Κωδ.: 81132 

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία, Τσέγγου Μαρίνα 

Τηλ.: 22513 50562/22513 50585 

Telefax: 22513 50508 

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr 

Πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη: Τζιτζίνας Κων/νος : 2251-350540 και  

Μακρή Δέσποινα: 22513 50520 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (www.mytilene.gr, επιλογή : ηλεκτρονική 

ενημέρωση - προκηρύξεις). 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28-05-2018, η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 1-6-2018. 

 
 
4. Στοιχεία διαγωνισμού  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 7-6-2018, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00π.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 14-6-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.   

Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για 

κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 

εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95, 

παρ. 2. α), του Ν.4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Επίσης, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή (κατά τα 

οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη).  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά (κατά τα οριζόμενα 

στην αναλυτική Διακήρυξη). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε  Έργα κατηγορίας Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
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Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική 
της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Συγκεκριμένα:  

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν να διαθέτουν 

βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, ως μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς στην Α2 και 

άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.   

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν 

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της διακήρυξης, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 22 Β-Ε της διακήρυξης. 

Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θα πρέπει να ικανοποιούν οι προσφέροντες 

ορίζονται στο άρθρο 22 της διακήρυξης. 

 

5. Εγγύηση συμμετοχής : 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

3.589,74 € με ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, ήτοι 

μέχρι 6-1-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος των 



προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι 

έως 7-12-2018. 

 

6. Χρηματοδότηση : 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ (Κ.Α.Ε 20.7325.0002). 
 
7. Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

Δεν  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
Δεν  προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 
 
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

9. Έγκριση αποτελέσματος : 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λέσβου.  

 

10. Προθεσμία εκτέλεσης :  

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

 

11. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

 

12. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 

13. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω 

των ορίων του ν.4412/2016 (Α' 147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων.  

 

14. Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

 
                         

 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 15-5-2018 

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου                                                                            

                                                                                    

 

             

                                                                                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 


