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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ    

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
   ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 

Κωδικόσ NUTS  ζδρασ αναθζτουςασ Αρχήσ: EL 422 

Κωδικόσ NUTS τόπου εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: EL422 

CPV: 32441200-8, 50232110-4, 34993000-4, 32441200-8, 45316110-9 

Ο Διμαρχοσ Μυκόνου προκθρφςςει  θλεκτρονικό διεκνι δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 2.075.885,00€ πλζον ΦΡΑ 24% φψουσ  498.212,40€,  δθλαδι 
ςυνολικοφ  ποςοφ   2.574.097,40€ με το κριτήριο τησ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική 
άποψη προςφοράσ, βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ -τιμήσ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

τθσ προμικειασ:  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED» ςφμφωνα με 

τθν αναλυτικι διακιρυξθ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε ζτη (5) από τθν επομζνθ τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Η χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ  γίνεται από ίδιουσ πόρουσ  και κα βαρφνει τον  Κ.Α 20-

6142.0003 του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 με το ποςό 1.000€  (απόφαςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με καταχϊρθςθ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων  με α/α 321/25-09-2018)  

και αντίςτοιχα 2.275.497,40€ το 2019 και 74.400,00€ κατ’ ζτοσ για τα επόμενα τζςςερα 

οικονομικά ζτθ (2020-2023) του Διμου Μυκόνου. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr. ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι  
διακιρυξθ. 
 

 Ημερομθνία αποςτολισ  τθσ προκιρυξθσ  ςτθν Εφθμερίδα ΕΕ:    31/12/2018  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
ΕΣΗΔΗΣ: 20/01/2019 

 Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:  21/01/2019 και ϊρα 
13:00. 

 Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν:  18 /02/2019 και ϊρα   
13:00. 

 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του Οδοφωτιςμοφ ςτουσ 
κυριότερουσ οδικοφσ άξονεσ του δικτφου του Διμου τθσ Μυκόνου μζςω τθσ 
αντικατάςταςθσ των υπαρχόντων ενεργοβόρων φωτιςτικϊν ςωμάτων με λαμπτιρεσ 
Νατρίου- Υδραργφρου με νζα φωτιςτικά ςϊματα ςφγχρονθσ τεχνολογίασ LED 
(αντικατάςταςθ και του υφιςτάμενου βραχίονα όπου απαιτείται με νζο). Επίςθσ, 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ Tθλε-
ελζγχου/τθλε-διαχείριςθσ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

         1. Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 
αυτϊν που αςκοφν νόμιμα τθν εμπορία ι διακίνθςθ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν 
Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ ςτο οποίο είναι 
εγκατεςτθμζνοι, ιτοι ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Βαςικι προχπόκεςθ ςυμμζτοχθσ όλων των παραπάνω περιπτϊςεων αποτελεί το κριτιριο 

να αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ (εμπορία φωτιςτικοφ 

εξοπλιςμοφ) και είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα βιοτεχνικά ι εμπορικά ι βιομθχανικά 

μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ (ςφμφωνα με το α. 75 παρ. 2 

του ν. 4412/2016). 

Επιπλζον θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι πλιρωσ 

ενιμεροσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ ανεπιφφλακτα. Η 

επίδοςθ τθσ προςφοράσ από το διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο ότι αυτόσ είχε και ζλαβε 

υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ προμικειασ ωσ και τα 

ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ 
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3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ςφμφωνα με 
το άρκρο 19 παρ. 4 του ν.4412/2016. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιηόμενθσ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, χωρίσ 
το ΦΡΑ που ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα ενόσ χιλιάδων πεντακοςίων δεκαεπτά ευρϊ 
και εβδομήντα λεπτϊν (41.517,70 €). Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ 
τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ δικαιοφται να λάβει μζροσ του ποςοφ που 

κα οριςκεί ςτθ ςφμβαςθ, ωσ προκαταβολι, προςκομίηοντασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 

αντίςτοιχθ ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι. Η προκαταβολι είναι ζντοκθ και επιβαρφνεται με 

το φψοσ του επιτοκίου που κακορίηεται κάκε φορά με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν. Σε περίπτωςθ που προςκομίηεται και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

θ τελευταία καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον προμθκευτι, χωρίσ 

να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ προκαταβολισ. Αν ςτθ ςφμβαςθ προβλζπεται 

μεγαλφτερο φψοσ προκαταβολισ, αυτι λαμβάνεται με τθν κατάκεςθ από τον προμθκευτι 

εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ. 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να παράςχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των 
εγκατεςτθμζνων ειδϊν, για χρονικι περίοδο 10 ετϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

ΠΡΟΦΟΡΕ 

Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο 

τθσ προμικειασ διότι αφορά μια ενιαία επζνδυςθ αντικατάςταςθσ φωτιςμοφ, με αντικείμενο 

τθν ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ 

ςυνολικισ μείωςθσ των εκπομπϊν ρφπων και αφορά ςε ζνα ενιαίο δίκτυο φωτιςμοφ εντόσ 

τθσ γεωγραφικισ περιφζρειασ του Διμου. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν (300 θμερϊν) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Η παροφςα Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ απεςτάλθ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων προκειμζνου να δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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Η προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ  Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr,  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται  ςτον Ελλθνικό Τοπικό  Τφπο.  

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ  Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακιρυξθ καταχωρείται επίςθσ  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  www.mykonos.gr 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ 

Η δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ που γίνονται ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
βαρφνει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο - προμηθευτή. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, πλιρθσ και απεριόριςτθ χριςθ των τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ  
είναι διακζςιμεσ από :  

             τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  κακϊσ και από τθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου www.mykonos.gr 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, 
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ. 

 Επίςησ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο τησ διακήρυξησ 
και ςε όλα τα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ μζςω τησ ιςτοςελίδασ του Δήμου www.mykonos.gr 
απ’ όπου μποροφν να τα προμηθεφονται δωρεάν. 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 

δεκαπζντε (15) ημζρεσ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν και 

απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο εντόσ  ζξι (6) ημερϊν πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα 

οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 

τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 

θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

 

                                                                       O ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
 
                                                                     ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ  
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