
 
 
 
 
 
 

ποιότητα ζωής για όλους 
 

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ          
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Aρ. Πρωτ.        68536   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     Ημ/μηνια      10-11-2014   
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 9 
Τ.Κ. : 151-24 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Σπύρος Σκιαδάς 
Τηλέφωνο: 213-2038.092 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

(Για την Πράξη Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Αμαρουσίου) 
 
 

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, για την  Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Παλαιών Φωτιστικών 

με φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED σε συγκεκριμένους δρόμους στο Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με  τις  

διατάξεις της  με αρ.11389/93  απόφασης   του ΥΠ.ΕΣ «Περί Ενιαίου κανονισμού προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Τ.Β/23.3.93).    

                                                                                                             
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των  178.492,68 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).  Το ως άνω Υποέργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της ανωτέρω Πράξης 

με Σ.Α.Ε. 0618 και κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180075 της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Αμαρουσίου» MIS 

373676, (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη 

χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των 

κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 

προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών 

περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της 

διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 

προτεραιότητες της Κοινότητας και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της 

καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και εξασφάλισης 

βιώσιμης ανάπτυξης. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) καθώς και πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, από το τμήμα 

Προμηθειών, επί της Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ΤΚ 151 24, Μαρούσι κατά τις εργάσιμες μέρες και έως 

την   9/12/2014.  

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 9η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη  στο  Δημαρχείο  

Αμαρουσίου,  με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.30π.μ. Οι 

αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, ή την ίδια  ημέρα του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή μέχρι την ώρα λήξης  

κατάθεσης των προσφορών. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 

2.903,00 ευρώ,  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να  πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως 

αυτές περιγράφονται στην Διακήρυξη 

 

Η συνολική προθεσμία για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών με νέας 

τεχνολογίας φωτιστικά LED με σύστημα dimming, σε πλήρη λειτουργία, είναι τέσσερις (4) μήνες.   

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                                                                                  

                                                                    

                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ 
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