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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της  «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού 

για τη συντήρηση και τις ανάγκες: α) του δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου, β) 

φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και γ) των 

κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών χώρων Δήμου 

Λέσβου και δ) προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών τεχνολογία LED με 

βραχίονα για την αντικατάσταση παραδοσιακών φωτιστικών στην Δ.Κ. 

Μήθυμνας και ιστών παραδοσιακών με φωτιστικά LED για την Τ.Κ. Σιγρίου.»., 

προϋπολογισμού  160.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επωνυμία Δήμος Λέσβου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81132 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 411 

Τηλέφωνο 22513 50 565,516 

Φαξ 22513 50 510 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@mytilene.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Πελαγία Αράμβογλου  & 

Δέσποινα-Ταξιαρχούλα Ρουμελιώτη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.mytilene.gr 

 

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

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr και www.promitheys.gov.gr  
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 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

από το γραφείο  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες  (τμήματα): 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», 

εκτιμώμενης αξίας 2.489,00€ πλέον Φ.Π.Α. 423,13€. 

CPV: 31681410-0 

 

ΟΜΑΔΑ 2 : «Φωτιστικά για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 

39.810,17€ πλέον Φ.Π.Α. 6.767,73€ 

CPV: 31527200-8 

 

ΟΜΑΔΑ 3 : «Λαμπτήρες για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 

26.076,90€ πλέον Φ.Π.Α. 4.433,07€. 

CPV: 31531000-7 

 

ΟΜΑΔΑ 4 : «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων», 

εκτιμώμενης αξίας 1.091,31€ πλέον Φ.Π.Α. 185,52€. 

CPV: 31681410-0 

 

ΟΜΑΔΑ 5 : «Λαμπτήρες – φωτιστικά για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων», 

εκτιμώμενης αξίας 3.312,73€ πλέον Φ.Π.Α. 563,16€. 

CPV: 31531000-7 

 

ΟΜΑΔΑ 6 : «Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά», εκτιμώμενης αξίας 29.784,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 5.053,28€. 

CPV: 31522000-1 

 

ΟΜΑΔΑ 7 : «Λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και ηλεκτρολογικό υλικό για τη 

συντήρηση των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών 

χώρων Δήμου Λέσβου», εκτιμώμενης  αξίας 34.188,04€ πλέον Φ.Π.Α. 5.811,96€. 

CPV: 31531000-7 

 

4. Χρόνος Παράδοσης υλικών και Διάρκεια Σύμβασης: 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.3 της σχετικής  Διακήρυξης.  

 

5.Περιγραφή της δημόσια σύμβασης:  «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών 

σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και τις ανάγκες: α) του 

δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου, β) φωτισμού και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και γ) των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των 

γηπέδων τένις και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου και δ) προμήθεια παραδοσιακών 

φωτιστικών τεχνολογία LED με βραχίονα για την αντικατάσταση παραδοσιακών 

φωτιστικών στην Δ.Κ. Μήθυμνας και ιστών παραδοσιακών με φωτιστικά LED για την 

Τ.Κ. Σιγρίου». Η παρούσα Σύμβαση υποδιαιρείται στις ανωτέρω επτά (7) ομάδες. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 

 

7. Χρόνος Παράδοσης υλικών και Διάρκεια Σύμβασης: 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.3 της σχετικής  Διακήρυξης.  

 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της σχετικής Διακήρυξης. 



  

 

 Εγγυήσεις συμμετοχής:  Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της σχετικής Διακήρυξης. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Υποβάλλονται για μία ή για περισσότερες ή για όλες τις 

ομάδες.  

 

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

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

11. 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, την 9
η
 Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.  

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: ενενήντα (90) ημέρες 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6662.0001, 30.6662.0009 & 

15.6672.0001 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Λέσβου. Σχετική η υπ’ 

αριθ.451/11-06-2018. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της 

πίστωσης. 

 

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της σχετικής διακήρυξης.  

 

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

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 

                 Ο Δήμαρχος 

                                                                          κ.α.α. 

  

                                                     η Δημαρχεύουσα Αντιδήμαρχος 

                                                             Αντωνέλλη Αναστασία 

 

 

 

   


