
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                            

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

Μυτιλήνη, 01/10/2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Ο.Υ./30651 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με 

Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Μυτιλήνης  

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (Διεθνής Ανοιχτός 
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του ν.4412/2016 - Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 
2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ - με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής), για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής 
ΣΠΥ) με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Μυτιλήνης».  

Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από την εξοικονόμηση της Ενεργειακής 
Κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών ανέρχεται στο ποσό των 8.553.244,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.310.465,06 €  - ΦΠΑ: 1.242.779,06 €).  

Η χρηματοδότηση της ΣΠΥ θα γίνει από Ιδίους Πόρους, προερχόμενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη του Δήμου και η 
δαπάνη Δήμου βαρύνει τον Κ.Α.: 20.6279.0001 για τον οποίο έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις 
υποχρέωσης. 

Η ΣΠΥ που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης και αφορούν στην 
εγκατάσταση / αντικατάσταση υλικών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας / συντήρησης του Συστήματος 
για δώδεκα (12) έτη, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Δίδεται δικαίωμα ρήτρας αναθεώρησης της ΣΠΥ με βάση το άρθρο 132, παρ. 1, 
περίπτωση α, του ν.4412/2016. 

Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσφέρουν για το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στη 
με αριθ. 74/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η με 
αριθ. 30651/01-10-2021 Διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον ν.4412/2016. 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης  Υποβολής Προσφορών  10/11/2021 & ώρα Ελλάδας 15:00 μ.μ 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών  16/11/2021 & ώρα Ελλάδας 11:00 π.μ. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50232100-1 
«Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημόσιου Φωτισμού». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και 
τριάντα λεπτών (146.209,30 €). Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
του Δήμου: https://www.mytilene.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται 
στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
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