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                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  για την 

«Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής». 

 

       Ο Δήμαρχος Καισαριανής  διακηρύσσει ανοιχτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό για την 

προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής». Η 

διαδικασία επιλογής αναδόχου θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει του κόστους, (με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με 

κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87  σε συνδυασμό με το άρθρο 86 του 

ν. 4412/2016).  

        Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού 

οδοφωτισμού, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά 

σώματα, σύγχρονης τεχνολογίας LED. Αναλυτικότερα με την παρούσα προβλέπεται η 

προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού: 2.173 φωτιστικών σωμάτων 

σύγχρονης τεχνολογίας LED  στα οποία θα συμμετέχουν στην   ενεργειακή αναβάθμιση  και 

218 φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED που θα αποθηκευτούν. Σύνολο 

εξοπλισμού 2.391 φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED 

Επίσης  316  βραχιόνες φωτιστικών σωμάτων.      

   Η εγκατάσταση του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στους δρόμους και 

τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, όπως έχουν προσδιοριστεί στις αποφάσεις 208/2018 

& 239 /2018 της Οικονομικής Επιτροπής 

      Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της  προμήθειας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται σε 

1.603.156,94 € . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 5/2/2019 ημέρα Τρίτη 

και ώρα 15:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 

11/2/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ  με συστημικό αριθμό 69123 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου  
(URL):  http://www.kaisariani.gr 
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