
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων - ΔΑΦΝΗ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την 

σύμβαση προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΥΘΝΟΣ ΕΞΥΠΝΟ ΝΗΣΙ". 

Η παρούσα σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού περιλαμβάνει την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων οδών 

τεχνολογίας LED που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κύθνου στο πλαίσιο 

του ερευνητικού έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» . 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 129.332,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 104.300,00  ΦΠΑ: € 25.032,00). 

Προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής για επιπλέον προς προμήθεια 

ποσότητες: 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ. 

 Φωτιστικό σώμα οδού κατηγορίας 2.1 26 

 Φωτιστικό σώμα οδού κατηγορίας 2.2 86 

 

Ο προϋπολογισμός  του δικαιώματος προαίρεσης είναι € 20.860,00 πλέον ΦΠΑ. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των € 

155.198,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 125.160,00  ΦΠΑ: € 

30.038,40). 

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

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται υπό κωδικό κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

34993000-4 Φωτιστικά οδών.  

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΔΑΦΝΗ                   
Ταχ. Δ/νση          : ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 49 Αθήνα, 13/04/2022 
Ταχ. Κώδικας      : 11634 Αθήνα Αρ. Πρωτ : 88/2022 
Τηλέφωνα           : 2107220837   
e-mail                  : info@dafninetwork.gr  
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Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής  

(χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 12:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα. 

 

3. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ, ήτοι             

2.086,00 € και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

και θα απευθύνεται στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων - ΔΑΦΝΗ. 

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα τεύχη – στοιχεία του 

παρόντος διαγωνισμού μέσω της Διαδυκτικής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα του ΔΑΦΝΗ  https://dafninetwork.gr 

 

5. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το έργο «Κύθνος Έξυπνο Νησί» βάσει της από 01/04/2019 

συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ SIEMENS AE και Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) και της από 

30/7/2021 τροποποίησης της προαναφερθείσας συμφωνίας, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 

«Έξυπνος οδοφωτισμός». 

 

6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 2017220837, κ. Βίκυ Ράππου κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Λιανός 
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