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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ
Πόλη: ΛΗΞΟΥΡΙ
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Ταχ. κωδικός: 28200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2671360904
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.lixouricity.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34991000 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η προς υλοποίηση Σύμβαση με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», αφορά στην προμήθεια 
φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού για τη συντήρηση και διαχείριση του συστήματος, 
καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, για την αναβάθμιση του φωτισμού των δημοσίων χώρων του Δήμου 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ήτοι του φωτισμού των οδών, ή /και πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών, και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων της πόλης.
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 250 555.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
51100000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της Σύμβασης:
Η προς σύναψη Σύμβαση έχει ως αντικείμενο:
Την υλοποίηση προμήθειας εξοπλισμού για την αντικατάσταση έως 4.086 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων μετά 
των αντιστοίχων λαμπτήρων φωτισμού και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την συντήρηση και 
διαχείριση του συστήματος φωτισμού των δημοσίων χώρων του Δήμου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. Η εκτιμώμενη αξία αυτών 
ανέρχεται στο ποσόν των 1.029.370,00€ (ένα εκατομμύριο είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ) 
προ Φ.Π.Α.
Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του συστήματος φωτισμού των δημοσίων χώρων του 
Δήμου. Η εκτιμώμενη αξία αυτών ανέρχεται στο ποσόν των 471.000,00 € (τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες 
ευρώ) προ Φ.Π.Α.
Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης - παράτασης ως εξής:
Για την υλοποίηση επί πλέον προμηθειών ειδών, όμοιων με αυτά που προβλέπονται στην παρούσα, ύψους 
750.185,00€ (προ Φ.Π.Α.) ή σε ποσοστό έως 50% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης προ ΦΠΑ, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο για τη βέλτιστη αναβάθμιση του φωτισμού των δημοσίων χώρων του Δήμου.
Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω δημόσιας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης, ανέρχεται στο ποσόν 2.250.555,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 540.133,20 ευρώ, συνεπώς η 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν 2.790.688,20 ευρώ.
Καθόσον πρόκειται για μεικτή Σύμβαση που αποτελείται εν μέρει από προμήθειες και εν μέρει από υπηρεσίες, 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της Σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο 
αντικείμενο της αυτής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, εν προκειμένω της 
προμήθειας, καθώς η αξία των υπό προμήθεια ειδών είναι υψηλότερη από την αξία των προς παροχή 
υπηρεσιών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 250 555.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα παρακάτω δικαιώματα προαίρεσης – παράτασης ως εξής:
Για την υλοποίηση επί πλέον προμηθειών ειδών, όμοιων με αυτά που προβλέπονται στην παρούσα, ύψους 
750.185,00€ (προ Φ.Π.Α.) ή σε ποσοστό έως 50% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης προ ΦΠΑ, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο για τη βέλτιστη αναβάθμιση του φωτισμού των δημοσίων χώρων του Δήμου. Η σχετική 
απόφαση έγκρισης άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος προαίρεσης μπορεί λάβει χώρα οποιαδήποτε 
στιγμή κατά την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης.
Ανάλυση δικαιώματος προαίρεσης
1. Για αλλαγή του αριθμού και του τύπου των υλικών (φωτιστικά, προβολείς, λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου 
και άλλα προβλεπόμενα στο τιμολόγιο της μελέτης) πριν από την ολοκλήρωση των μελετών αναβάθμισης του 
συστήματος οδοφωτισμού. Αναπροσαρμογή τιμής με βάση τις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.
2. Για την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών, λαμπτήρων και προβολέων του υπάρχοντος 
συστήματος ή προσθήκη νέων υλικών (φωτιστικά, προβολείς, συστήματα ελέγχου και άλλα) στο υπάρχων 
σύστημα. Ο υπολογισμός της αξίας της προαίρεσης γίνεται με βάση τις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.
Το σύνολο δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του Δήμου εις ολόκληρο σε 
καθεμιά από τις 2 παραπάνω κατηγορίες.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων αρκεί η ανωτέρω απαίτηση να καλύπτεται τουλάχιστον από ένα 
μέλος της ένωσης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
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III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) 
το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην 
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του Αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 τ

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/12/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 15/12/2023

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/12/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 4 ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,ΤΚ:28200
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198,5ος ΟΡΟΦΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ,ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια Σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 
έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, 
κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 4,ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,ΤΚ:28200
Πόλη: ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 28200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2671360904
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.lixouricity.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/10/2022


