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ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και 

Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ  » 

 

Ο Δήμαρχος  Εορδαίας 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και Φωτιστικών σωμάτων 

προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 124.126,48 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με CPV 31532910-6 ,31532510-2 ,31532600-0 ,31520000-7 , 31514000-

2, 44321000-6 ,31210000-1 ,31730000-2 ,31527200-8 και 31532800-2 . 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

ΤΜΗΜΑ  1  : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του 

Δήμου Εορδαίας », εκτιμώμενης αξίας 45.152,00€  πλέον ΦΠΑ 24%. 

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», 

εκτιμώμενης αξίας 54.950,00€  πλέον ΦΠΑ 24%. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα  υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά   θα 

περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών του τμήματος. 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr από 28-07-2021, 07:00 π.μ., Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 134543. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28-07-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18-08-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 24-08-2021 και από ώρα 10:00 π.μ. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών.  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται : 

 για το ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας 

Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας » σε τέσσερεις (4) μήνες 

  για το ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου 

ΔΕΔΔΗΕ» σε έξι  (6) μήνες 

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπ’ όψη.  

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής : 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

(2% της αξίας  τμήματος χωρίς ΦΠΑ) 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας 

Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας » 

903,04 € Εννιακόσια τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά 

ΑΔΑ: ΡΖΦΓΩΡ6-ΞΔΞ
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ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 

προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» 
1.099,00 € Χίλια  ενενήντα εννέα  ευρώ 

Σύνολο  Τμημάτων 2.002,04 € Δύο χιλιάδες δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης.  

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αναθέτουσα αρχή, στο δικτυακό 

τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. 

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της  διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 

επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για 

το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.  

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες  

από το Γραφείο Προμηθειών   του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι  Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή 

Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr). 

Πληροφορίες επί της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Τζιόλας Ιωάννης και   Ισαάκ Ηλιάδης  ,τηλ.2463027066 και 

2463054877) .  

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

ΑΔΑ: ΡΖΦΓΩΡ6-ΞΔΞ
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