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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Συντήρηση σηματοδοτών κόμβων Δήμου Τρικκαίων» 
 
O Δήμαρχος  Τρικκαίων  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των 
ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή 
υπηρεσιών «Συντήρηση σηματοδοτών κόμβων Δήμου Τρικκαίων», συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  89.990,00€ Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  
συγκεκριμένα των υπηρεσιών του   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης.  
Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η τακτική (μηνιαία) και έκτακτη 
(εμφανιζόμενη κατά τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, διάρκειας ενός [1] ημερολογιακού 
έτους) συντήρηση, επιτήρηση, αποκατάσταση ζημιών, τροποποίηση, βελτίωση, επέκταση, ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου φωτεινών σηματοδοτών το οποίο περιλαμβάνει τις 
Συσκευές Ρύθμισης Κυκλοφορίας (Σ.Ρ.Κ.), τα κιβώτια των συσκευών, τους ιστούς (απλούς και με 
βραχίονα), τους φωτεινούς σηματοδότες οχημάτων – πεζών – προειδοποιητικούς, τα κομβία 
κλήσεων, τους ανιχνευτές βρόγχου, τους φωρατές, το καλωδιακό δίκτυο με το οποίο επικοινωνούν 
οι ρυθμιστές με τους φωτεινούς σηματοδότες και εν γένει όλο τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας του Δήμου Τρικκαίων συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μηχανισμών και του τυχόν λογισμικού όλων των κόμβων 
Φωτεινής Σηματοδότησης που βρίσκονται στο Δήμο Τρικκαίων. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της αναλυτικής διακήρυξης.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : . 50232200 (Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης 
υπηρεσίας. Καμία προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα 
ζητούμενα.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής,    που θα 
δοθεί υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό στο τιμολόγιο 
μελέτης.  
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως 
άνω συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ: 

12/07/2019 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/07/2019 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 30/07/2019 και ώρα 15:00 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 06/08/2019 και ώρα 11:00 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  
Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 
Η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ έχει τον αριθμό συστήματος: 76839 
 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 1.799,80€.   
 
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
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), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Αρμόδιοι για πληροφορίες:  κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Κρύου Φωτεινή τηλ. 24313-51203, 
24313-51233, 24313-51205, φαξ: 24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr, 
fkriou@trikalacity.gr . 
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