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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

επιλογής τη χαμηλότερη τιμή  για την:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προϋπολογισμού 199.989,02 ευρώ (162.592,70 + 37.396,32 ΦΠΑ23%) 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήματος  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου των προσφορών ορίζονται ως εξής: (α) ένας 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά και β) ένας 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά [όπου (υπο)φάκελος: κατηγορία 

επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]. 

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η        

05/04/2016 ημέρα Τρίτη. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 11/04/2016  ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 07:00 π.μ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 22/04/2016 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15:00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 3.251,85 ευρώ. 

Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ  των  Ν. 2286/95,  Ν.3463/2006, Ν. 4155/2013, την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 

2677/Β/21-10-2013)  κ.α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Οι Έλληνες Πολίτες β) Οι αλλοδαποί γ) Τα Νομικά πρόσωπα 

ημεδαπή ή αλλοδαπά δ) Οι συνεταιρισμοί ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά στ) Κοινοπραξίες 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα της Τεχνικής Υπηρεσίας 2351 350 506, 2351 350 455 

ενώ για τεχνικά στοιχεία από τον υπεύθυνο υπάλληλο Καγιά Παναγιώτη (τηλ. 2351 350 457) 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα συμβατικά τεύχη εκτός της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος θα είναι αναρτημένα και στον διαδικτυακό τόπο του 

Δήμου  www.katerini.gr. 

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

                   Κατερίνη 24-03-2016   

                              Ο  Αντιδήμαρχος Κατερίνης 

 

                                                                              Κυραϊλίδης  Χρυσόστομος 
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