
 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αίγιο, 28-12-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                Αρ.Πρωτ:   54147 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                      

 

Περίληψη Διακήρυξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» 

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (Διεθνής Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του ν.4412/2016 - Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 

2014/23/ΕΕ - με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

Ποιότητας - Τιμής), για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».  

Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από την εξοικονόμηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης 

στη διάρκεια των 12 ετών ανέρχεται στο ποσό των 11.313.124,34  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: 9.123.487,37 €  - ΦΠΑ: 2.189.636,97 €).  

Το σύνολο της προσδιοριζόμενης δαπάνης για την αποπληρωμή της Ενεργειακής Αναβάθμισης, καλύπτεται απολύτως από τα 

εφαρμοζόμενα Ανταποδοτικά Τέλη του Δήμου.  

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, σε συνδυασμό με τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με: 

1. Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών / Λαμπτήρων / Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στο σύνολο της 

γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. 

2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας»: α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για κατά 

μέγιστο 20.349 Φωτιστικά Σώματα/Λαμπτήρες/Προβολείς στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και β. σε 

επίπεδο Φωτιστικού Σώματος, για κατ’ ελάχιστο 1.000 φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν πιλοτικά σε δρόμους 

του Δήμου και θα συνοδεύονται από κατ’ ελάχιστο 1.000 ασύρματους ελεγκτές. Οι συμμετέχοντες δύνανται να 

προσφέρουν περισσότερα από 1.000 φωτιστικά σώματα και ασύρματους ελεγκτές (ως και το σύνολο των φωτιστικών). 

3. Σύστημα Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης - Βλαβοληψία. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3: «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 

Διακήρυξης. Η συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας από την αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου σε όλη της 

διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, θα είναι τουλάχιστον 70,17%, (χωρίς την χρήση adaptive lighting). 

Η ΣΠΥ που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης και αφορούν στην εγκατάσταση / 

αντικατάσταση υλικών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας / συντήρησης του Συστήματος για δώδεκα (12) έτη, μετά 

την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή. Δίδεται 

δικαίωμα ρήτρας αναθεώρησης της ΣΠΥ με βάση το άρθρο 132, παρ. 1, περίπτωση α, του ν.4412/2016. Από το ποσό 

εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου ως αναφέρεται σχετικά στην 

Διακήρυξη. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν για το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στη με αριθ. 

107 /2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα σχετικώς οριζόμενα στην Διακήρυξη.  

. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

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

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης  Υποβολής Προσφορών  04/02/2021 & ώρα Ελλάδας 15:00 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών  09/02/2021 & ώρα Ελλάδας 10:00 

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50232100-1 

«Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημόσιου Φωτισμού». 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΝΘΤΩ6Χ-14Β





Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι δύο εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ 

(182.469,75€). Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου: 

https://aigialeia.eu/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α 149556. (Πληροφορίες κ. Δαφνοπούλου Χριστίνα τηλέφωνο 

2691068713) 

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

                                                                                                                                                           ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΝΘΤΩ6Χ-14Β
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