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Ο Δήμαρχος Γρεβενών

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.553.845,24€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
και αριθμό μελέτης 05/2022 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ-
σφοράς, βάσει  τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα.  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας
Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών δεν γίνονται δεκτές.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της  παρούσας σύμβασης,  κατατίθεται  από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  που  ανέρχεται  στο  ποσοστό  2%  επί  της
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προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.) σύνολο είκοσι πέντε χιλιάδες και εξήντα δύο ευρώ (25.062,00€). Η σύμβαση
περιλαμβάνεται στο έργο Νο 1 της Πράξης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Γρεβενών» η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ.
πρωτ. 999/21-03-2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5162367. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΠΔΕ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επόμε-
νη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διάρκεια υλοποίησης της συμβάσης ορίζεται σε 12 μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12/12/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.,  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρού-
σα 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/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/12/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και

             γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Γρεβενών, στο διαδικτυακό τόπο της
Αναθέτουσας αρχής www.  dimosgrevenon  .gr  , θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προ-
κύψει.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2462353425 & fax. 2462350864.

Γρεβενά 08/11/2022
Ο Δήμαρχος Γρεβενών

Γεώργιος Αθ. Δασταμάνης
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