
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΜΥΤΙΛΗΝΗ,   5-6-2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 25289 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
(Αριθ. Μελέτης : 171/2016) 
(Αριθ. Περίληψης Διακήρυξης : 18/ΕΡΓ/2018) 
 
(CPV : 45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών) 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ» 

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας  58.902,84 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.), με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

 κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 50.344,31Ευρώ (με 
Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα  και απολογιστικά). Το ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 
 

Δαπάνη εργασιών 37.022,03 € 

Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 6.663,97 € 

Απρόβλεπτα (15%)  6.552,90 € 

Πρόβλεψη Απολογιστικών 105,41 € 

Φ.Π.Α. 17% 8.558,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ 58.902,84 € 

Σύνολο σε ακέραια ΕΥΡΩ  
(Εγκ. 36/13-12-2001) 

 
58.903,00€ 

 

1. Συνοπτική περιγραφή του έργου :  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει ηλεκτροφωτισμός της Αγοράς της Δημοτικής 
Κοινότητας Παναγιούδας του Δήμου Λέσβου. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 15 φωτιστικά 
ύψους 3,5μ με ανοξείδωτό διπλό φανάρι και LED ισχύος 30W με σκοπό τον επαρκή φωτισμό 
του χώρου.  

 
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 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

 

 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

3.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία 

της αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, τρίτος όροφος, 

Τμήμα Δημοπρασιών και Διαγωνισμών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από 

http://www.mytilene.gr/


την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, 

επιλογή προκηρύξεις). 

3.2 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11-6-2018, οι αναθέτουσες αρχές 

παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 15-6-2018. 

 

4. Στοιχεία διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-6-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα 

υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ενιαίο ποσοστό 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 2α του Ν.4412/16. Η ώρα 

έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30π.μ. και η ώρα λήξης 10.00π.μ. Μετά τη λήξη 

της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 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 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, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.  

 
Επιπλέον, γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων ως εξής: 
α) Εργοδηγοί πτυχιούχοι των μέσων Τεχνικών Σχολών με δωδεκαετή εμπειρία και άνω. 
β) Επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών με τουλάχιστον δωδεκαετή 
εμπειρία. 
γ) Επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες με τουλάχιστον δεκατετραετή εμπειρία. 

 
(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 

http://www.mytilene.gr/


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 παρούσας. 
 

6. Εγγύηση συμμετοχής 
Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό όπως αναφέρει το άρθρο 72 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.                   
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, ήτοι έως 19-12-2018. 
 

7. Χρηματοδότηση  
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου 
οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α.: 20.7325.0008 και Α.Α.Υ 272/26-2-2018. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςi που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235).   
 
7.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κλπ. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
7.3 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λπ. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
7.4 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
 

7. Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και η πληρωμή πριμ στον Ανάδοχο. 
 

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 τρεις (3) μήνες από την υπογραφή – ανάρτηση στο 
ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης. 
 
  

11. Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του «συνοπτικού 
διαγωνισμού» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου 
αυτού. 
  
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 125  (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) του Ν. 4412/2016 .  
 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 



Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

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 ένσταση κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 4.3 της διακήρυξης. 
 

13. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α' 
147) με τις ανάλογες τροποποιήσεις που αφορούν συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
(χαμηλότερη τιμή)  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 

14. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ τα 
Τεύχη Δημοπράτησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.mytilene.gr, 
επιλογή προκηρύξεις), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Η περίληψη της διακήρυξης 
αναρτάται στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
          
       
                                                                                  ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΜΑΙΟΣ  2018 
                                                                                      Ο Δήμαρχος Λέσβου   
 
 
                                                                          
                                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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