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ΘΕΜΑ: Περίληψη Προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για Σύμβαση Παραχώρησης 
Υπηρεσιών με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης» 

 

Ο Δήμος  Μεγαλόπολης προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά για την επιλογή Αναδόχου της 
Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης». Ο ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση την προεκτίμηση του Δήμου προσδιορίζεται σε  
700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός που προκύπτει 
από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών της Σύμβασης 
Παραχώρησης, προσδιορίζεται σε 2.700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με βάση την 
προεκτίμηση του Δήμου.  Από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι 
αμοιβές του Αναδόχου και οι τιμές αυτές έχουν υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση ενεργειακής 
κατανάλωσης το έτος 2014. 

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. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 01/12/2015 ώρα 
08:00:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/12/2015  και ώρα 15:00:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή συμπράξεις, 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ασχολούνται, 
τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα ή έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρείας η οποία δεν πληροί 
την παραπάνω προϋπόθεση, δύναται η προϋπόθεση αυτή να πληρείται από τους συμμετέχοντες σε 
αυτήν. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της 
Προμήθειας Υλικών, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν.4281/2014). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.megalopoli.gov.gr,  www.promitheus.gov.gr. Τα αιτήματα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 
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www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρηστή και 
κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21/10/2015. 
 

 

     Η παρούσα να δημοσιευθεί  

1. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

2. εφημερίδα Ακρόπολις 

3. εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών 

4. εφημερίδα Καθημερινά Νέα 

   Ο Δήμαρχος   

 

 

 

     Διονύσιος   Παπαδόπουλος 
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