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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.ΠΑ.Ν.) προκηρύσσει Ανοικτό, 

Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων 

των υπό προμήθεια ειδών, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (LED) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης του φωτισμού 

επί του οδικού δικτύου του Δήμου Κισσάμου, με την προμήθεια νέων φωτιστικών τεχνολογίας 

LED προς αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών δρόμου συμβατικής τεχνολογίας, για 

την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και οπτική άνεσης των χρηστών.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928530-2 

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(150.000,00 €) συν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (36.000,00€) ΦΠΑ 24% και συνολικά 

στο ποσό των εκατόν ογδόντα  έξι χιλιάδων ευρώ (186.000,00 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, (α/α 170362) όπου παρέχεται πλήρης 

πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 

και ώρα 15:00 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ αρ. 

απόφασης 30292/ 19-4-2019 (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ3ΣΩ46ΜΩΧΑ-ΧΧΞ



Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου 

ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού τριών χιλιάδων 

ευρώ (3.000,00 € )που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. 

Αθήνα 8 / 9 /2022 

Για το Δ.Ε.Π.ΑΝ. 

Ο Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

Κουτσιώρης Βασίλειος 
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