
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

  
 

Κάρυστος, 5 / 1 / 2021 
αρ. πρωτ. : 91 

Περίληψη διακήρυξης 
  Ο δήμαρχος Καρύστου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την 
ανάθεση  της υπηρεσίας : «Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων 
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων στο δήμο Καρύστου», με κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, με κοστολόγηση του κύκλου ζωής. 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η σύμβαση 
είναι άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και αφορά το Βιβλίο Ι. 

2. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου Καρύστου Κ.Α.: 20.6117.05 
3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.213.404,82 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.591.455,50 € & ΦΠΑ: 621.949,32 €).  Στο ανωτέρω ποσό 
περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης ποσοστού 50% της σύμβασης ήτοι  863.818,50 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 207.316,44  € Φ.Π.Α. 

4. Η υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 34991000-0 "Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων", 32441200-8 "Εξοπλισμός 
τηλεμετρίας και ελέγχου", 51110000-6 "Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού", 
50232100-1 "Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού" 

5. Προσφορές υποβάλλονται για την συνολική παροχή της υπηρεσίας, όπως παρουσιάζεται στην 
μελέτη. 

6. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

8. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του δήμου, στη διεύθυνση: www.dimoskarystou.gr 

10. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
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5/1/2021 5/2/2021 10/2/2021 

ημέρα Τρίτη 
ώρα 15:00 μμ 

ημέρα Παρασκευή 
ώρα 11:00 πμ 

ημέρα  Τετάρτη 
ώρα 11:00 πμ 

11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια με δικαίωμα παράτασης κατά πέντε (5) 
χρόνια. 
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12. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
34.552,74 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι διάρκειας ισχύος, τουλάχιστον δεκατριών (13) 
μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

13. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

14. Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
είναι η 31/12/2020. 

 

     Ο δήμαρχος Καρύστου 
 
 
     Ραβιόλος Ελευθέριος 
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