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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

«υντιρθςθ ςθματοδοτϊν κόμβων Διμου Σρικκαίων» 
 
O Διμοσ Σρικκαίων κα προβεί ςε ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία κάτω των ορίων, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεφχοσ Α), για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
«υντιρθςθ ςθματοδοτϊν κόμβων Διμου Σρικκαίων», ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  
75.200,00€ Ευρϊ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και  ςυγκεκριμζνα των υπθρεςιϊν του   
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ιϋ τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.  
Αντικείμενο: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ τακτικι (μθνιαία) και ζκτακτθ (εμφανιηόμενθ 
κατά τθ ςχετικι ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν, διάρκειασ ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ ι μζχρι τθν 
εξάντλθςθ του ςυμβατικοφ ποςοφ, ςυντιρθςθ, επιτιρθςθ, αποκατάςταςθ ηθμιϊν, τροποποίθςθ, 
βελτίωςθ, επζκταςθ, ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του δικτφου φωτεινϊν ςθματοδοτϊν το 
οποίο περιλαμβάνει τισ υςκευζσ Ρφκμιςθσ Κυκλοφορίασ (.Ρ.Κ.), τα κιβϊτια των ςυςκευϊν, τουσ 
ιςτοφσ (απλοφσ και με βραχίονα), τουσ φωτεινοφσ ςθματοδότεσ οχθμάτων – πεηϊν –
 προειδοποιθτικοφσ, τα κομβία κλιςεων, τουσ ανιχνευτζσ βρόγχου, τουσ φωρατζσ, το καλωδιακό 
δίκτυο με το οποίο επικοινωνοφν οι ρυκμιςτζσ με τουσ φωτεινοφσ ςθματοδότεσ και εν γζνει όλο 
τον εξοπλιςμό των εγκαταςτάςεων φωτεινισ ςθματοδότθςθσ αρμοδιότθτασ του Διμου Σρικκαίων 
ςυμπεριλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν μθχανιςμϊν και του τυχόν 
λογιςμικοφ όλων των κόμβων Φωτεινισ θματοδότθςθσ που βρίςκονται ςτο Διμο Σρικκαίων. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : . 50232200 (υντιρθςθ εγκαταςτάςεων φωτεινϊν ςθματοδοτϊν). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ 
υπθρεςίασ. Καμία προςφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτι αν δεν καλφπτει όλα ανεξαιρζτωσ τα 
ηθτοφμενα.  
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ,    που κα 
δοκεί υπολογιηόμενθ με το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ  επί τοισ εκατό ςτο τιμολόγιο 
μελζτθσ.  
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ. 
Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ διακήπςξηρ ζηη διαδικηςακή πύλη ηος 

ΕΣΗΔΗΣ: 
14 04 2021   

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: 14 04 2021   

Καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα Υποβολήρ πποζθοπών: 05 05 2021 Ώρα: 15:00 

Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: 12 05 2021 Ώρα: 11:00 
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Η ανάρτθςθ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςτο ΕΗΔΗ ζχει τον αρικμό ςυςτιματοσ: 108941 
 Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., ιτοι 1.504,00€.   
 
Σρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ αναλυτικισ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε..Η.ΔΗ.. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 
Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ:  κα. Ευκυμίου Παναγιϊτα, κα. Κρφου Φωτεινι τθλ. 24313-51203, 
24313-51233, e-mail: panef@trikalacity.gr, fkriou@trikalacity.gr . 
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