
  
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                     Aρ. Πρωτ.: 3835/4.8.2022 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ     Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  167375 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ          167439 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,      167440 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,        167443 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ  

για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος φωτισμού στο 
κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης για την 
βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης»,  στο πλαίσιο 
του έργου BENEFIT,  Βελτιώνοντας την ενεργειακή 
απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια, “Building ENergy 
EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public 
buildings”, το οποίο υλοποιείται μέσω του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG 

IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
2014-2020» 

 

 

I. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Επωνυμία Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης 

Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

090270402 

Διεύθυνση Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου & Προξένων, 54123, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522  
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e-mail: 

(URL): 

symvaseis@mathra.gr  

http://www.mathra.gov.gr  

Αρμόδιοι για 
πληροφορίες 

Νίκος Κυματής, Βασιλική Σκεύη (για τους όρους της διακήρυξης) 

Γιώργος Τσαχιρίδης, Κωνσταντία Δημητρακούδη (για τις τεχνικές 
προδιαγραφές) 

Τηλέφωνο 2313501359, 2313501229 

2313501357, 2313501335  

Πρόσβαση στα 
έγγραφα της 
σύμβασης  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Τύπος Αναθέτουσας 
Αρχής – Κύρια 
Δραστηριότητα 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης είναι Κεντρική 
Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 
περ. 2 του Ν. 4412/2016 και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας 
Κεντρικής Κυβέρνησης. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι 
οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 
 

 

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση νέων 
φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED ή με λαμπτήρες LED και η 
προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων κίνησης στους διαδρόμους και 
στους χώρους υγιεινής του κτιρίου 

Κωδικοί (CPV)  31500000-1, Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 

35125100-7, Αισθητήρες 

 

Τμήματα Σύμβασης  Εκτιμώμενη Αξία χωρίς ΦΠΑ 
σε (€) 

Εκτιμώμενη Αξία 
με ΦΠΑ σε (€) 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED 141.569,00  175.545,56 

ΤΜΗΜΑ 2 - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 38.840,70 48.162,47 

ΤΜΗΜΑ 3 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED -
ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 

15.453,50 19.162,34 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 19.344,00 23.986,56 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα τέσσερα 
(4) τμήματα είτε για το σύνολο των ειδών ενός ή περισσοτέρων τμημάτων.  
Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος ή τμημάτων δεν γίνονται αποδεκτές.  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών 
απορρίπτεται. 

mailto:symvaseis@mathra.gr
http://www.mathra.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Επισημαίνεται ότι απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής ανά τμήμα, όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης. 

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης - Κωδικός ΝUTS  Έδρα Αναθέτουσας Αρχής, Θεσσαλονίκη, EL522  

Διάρκειας σύμβασης Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης 
ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή 
του συμφωνητικού και όχι πέραν της 
ημερομηνίας λήξης του προγράμματος 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων. 

Χρηματοδότηση σύμβασης Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης 439/6, 
αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ43960002) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-
2020”που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
2014 -2020» με βάση την  απόφαση ένταξης στο 
ΠΔΕ 2022 με αρ. πρωτ. 63529/21.06.2022 και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5032713.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ. 

 

III. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με 
το άρθρο 2.2.1 της σχετικής διακήρυξης. 

Λόγοι αποκλεισμού Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από την συμμετοχή 
τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η 
απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται 
αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. 

Κριτήρια Επιλογής Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, για δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

IV. Διαδικασία 

Υποβολή προσφορών  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
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ηλεκτρονικά τις προφορές τους.  
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών 

10/08/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ. 
 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών 

08/09/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ. 
 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 14/09/2022 και από ώρα 11:00 π.μ. 
 

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς διάστημα /οκτώ (8) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού(της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών). 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνική 

 

V. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4,5, και 6 της διακήρυξης και στα αναλυτικά 
παραρτήματα στα οποία παραπέμπουν κατά περίπτωση τα ως άνω άρθρα. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ 

Πληρωμή Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε 
τμηματικής παράδοσης των ειδών. 

Χρόνος παράδοσης  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  

 

 

VI. Διαδικασίες προσφυγής 

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής είναι η Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα , Τ.Κ.18233, e-mail: aepp@aepp-
procurement.gr , http://www.aepp-procurement.gr  
 
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της ΑΕΠΠ , εντός των προθεσμιών που αναφέρονται 
στο άρθ.3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το 
π.δ.39/2017.  
 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .  

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, 
Δ/νση: Διοικητήριο, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη, e-mail: symvaseis@mathra.gr, (URL): 
http://www.mathra.gov.gr, 2313501229, 2313501359 

 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ:  04/08/2022  

 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

mailto:symvaseis@mathra.gr
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