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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332477-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κορωπί: Ηλεκτρολογικό υλικό
2022/S 118-332477

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 47
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Ταχ. κωδικός: 194 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpkoropi@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2132000756
Φαξ:  +30 2106624963
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.koropi.gr

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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού 2022
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/27/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31681410 Ηλεκτρολογικό υλικό

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

21/06/2022 S118
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:tpkoropi@gmail.com
www.koropi.gr
www.promitheus.gr




EE/S S118
21/06/2022
332477-2022-EL

2 / 7

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού 
υλικού, που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του δικτύου Φωτισμού οδών και πλατειών (ΦΟΠ), καθώς 
και για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, η προμήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτροδοτούμενου φωτεινού σωλήνα αλουμινίου με LED (εναέριος εορταστικός διάκοσμος) καθώς 
και φωτεινών πινακίδων μηνυμάτων. Τα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της μελέτης που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με τον κωδικό 
αριθμό ΤΥ/27/2022.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 516 984.20 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31681410 Ηλεκτρολογικό υλικό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του τμήματος 1 είναι η προμήθεια των απαραίτητων υλικών και ανταλλακτικών που αποτελούν τα 
ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για συντήρηση 
του δικτύου Φωτισμού οδών και πλατειών (ΦΟΠ), καθώς και για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
των δημοτικών κτιρίων. Σύνολα τεμαχίων/μέτρων μήκους 215 703

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 297 120.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.5 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης
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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
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/27/2022, για όλους τους συμμετέχοντες. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 5 942.40 EUR. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών 
όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια λαμπτήρων
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31531000 Λαμπτήρες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του τμήματος 2 είναι η προμήθεια λαμπτήρων, που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή 
για αντικαταστάσταση των κατεστραμμένων του δικτύου Φωτισμού οδών και πλατειών (ΦΟΠ). Σύνολο τεμαχίων 
14 690

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 75 504.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.5 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης

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
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/27/2022, για όλους τους συμμετέχοντες. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό #1 510.08 EUR#. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια εορταστικού διακόσμου
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34991000 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του τμήματος 3 είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροδοτούμενου φωτεινού σωλήνα 
αλουμινίου με LED (εναέριος εορταστικός διάκοσμος), διαμορφωμένου σε διάφορα εορταστικά σχήματα. Σύνολο 
τεμαχίων 421.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 124 360.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.5 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης

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
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/27/2022, για όλους τους συμμετέχοντες. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό #2 487.20 EUR#. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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Προμήθεια Φωτεινών Πινακίδων
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34992000 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του τμήματος 4 είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών πινακίδων για την προβολή 
μυνημάτων από την Αναθέτουσα Αρχή. Σύνολο τεμαχίων 5

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.5 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης

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
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/27/2022, για όλους τους συμμετέχοντες. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό #400.00 EUR#. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών 
όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

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.
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των αναλυτικών όρων 
της Διακήρυξης.
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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

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης στα άρθρα 4 «Όροι εκτέλεσης της σύμβασης» , 5 
«Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης».

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: 20/07/2022
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
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/07/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
18 μήνες

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή Συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ήτοι έως 12/06/2022 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από 
την παραλαβή των προσφορών, ήτοι έως 14/06/2022. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών 
– διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gram2@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 47
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ
Ταχ. κωδικός: 19400
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpkoropi@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2106626294
Φαξ:  +30 2106624963

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/06/2022
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