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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης (μικτή 
σύμβαση προμήθειας με υπηρεσία, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5050501 στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020΄΄ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 830.000,00 €. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ ήτοι 
από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α.Ε. 64.7341.005 και τους αντίστοιχους του οικονομικού 
έτους 2022 και 2023  (πολυετής δαπάνη) του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η δημοπράτηση της παρούσας σύμβασης αφορά το σύνολο του παραπάνω αναφερόμενου αντικειμένου και δεν 
υποδιαιρείται σε τμήματα και μπορεί να διακριθεί σε δύο μέρη, κατ’ αντιστοιχία προς το τεχνικό αντικείμενο, το οποίο 
περιγράφεται συνοπτικά στα παρακάτω εδάφια (α) και (β), χαρακτηριζόμενα (τα μέρη) το μεν πρώτο ως «προμήθεια», το 
δε δεύτερο ως «παροχή γενικών υπηρεσιών». 

Συνοπτικά, τα προαναφερόμενα διακριτά μέρη έχουν ως εξής:
α) Προμήθεια των διαφόρων ειδών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 547.425,00 € (χωρίς ΦΠΑ) που απαιτείται για 

την προμήθεια του Κέντρου Διαχείρισης και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και την αναβάθμιση του αντίστοιχου 
εξοπλισμού πεδίου (ρυθμιστών κυκλοφορίας, φωτ. σηματοδοτών, ανιχνευτικών διατάξεων κ.λ.π.). 

β) Παροχή γενικών υπηρεσιών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 121.929,84 € (χωρίς ΦΠΑ) για την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και τον προγραμματισμό και 
παραμετροποίηση του εξοπλισμού πεδίου (τοποθέτηση του εξοπλισμού, ρυθμίσεις, αποκατάσταση φθορών  κ.λ.π.).

Τόπος Παράδοσης:  Ιωάννινα

Γλώσσα:  Ελληνική   

Προσφορές υποβάλλονται για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του δημοπρατούμενου αντικειμένου. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Ενάριθ. 

έργου 2020ΕΠ01810028) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ).
Κωδικός NUTS : EL 543

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
34996000-5 (εξοπλισμός ελέγχου και ασφαλείας σηματοδότησης οδών) και 45316200-7 (Τοποθέτηση εξοπλισμού 
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σηματοδότησης). Η παροχή γενικών υπηρεσιών κατατάσσεται στον κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
64226000-6 (Υπηρεσίες τηλεματικής). (Κωδικολόγιο CPV 2008).

 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες, με τη λήξη της οποίας άρχεται η περίοδος της «εγγυημένης 
λειτουργίας της προμήθειας», διάρκειας 12 μηνών.

Tα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και 
τα παραρτήματα της.

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

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι 
και την 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα 
θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 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, μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και περί ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 30 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι από 20/05/2021. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) του 
προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι ποσό 13.387,00 €.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

Ο ανάδοχος (σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016, μετά την ολοκλήρωση 
της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και του τελευταίου τμηματικού αντικειμένου, ήτοι του συνόλου της 
σύμβασης), οφείλει να παράσχει «εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας». Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
καθορίζεται στο ποσό των 13.500,00 €, ήτοι σε ποσοστό περίπου 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς 
τον ΦΠΑ)

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ. Ιωαννιτών www.ioannina.gr. 

Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 

361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και στον Ιστότοπο του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και ολόκληρη η διακήρυξη & προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με 
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/05/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της Μελέτης μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχν. 
Υπηρεσιών του Δήμου, Ταχ. Δ/νση: Κωλέττη 14 Ιωάννινα - Τηλ.: 26510 83880, (πληροφ. Γεώργιος Οικονόμου ΠΕ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ειρήνη Αραμπατζή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός). 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα 
Προμηθειών, Καπλάνη 7 (3ος όροφος) στο τηλ. 2651361334 (Γεώργιος Λαδιάς).  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

http://www.ioannina.gr/
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