
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, 

Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διαβάσεων και συστημάτων 

αναχαίτησης οχημάτων, εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων για τη βελτίωση του 

οδοφωτισμού του υφιστάμενου δικτύου, στοχεύοντας στην ισορροπημένη εναρμόνιση των 

προτεινόμενων υποδομών με τις υφιστάμενες, δημιουργώντας κατά το δυνατόν ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικές και ημιτελείς ενέργειες. Η συγκεκριμένη προμήθεια εξοπλισμού 

και η υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών θα αποδώσει τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στη βελτίωση 

του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών του νησιού 

Τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με  τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 31500000-1 «Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες» και 34922100-7 

«Υλικά σήμανσης οδών», χωρίζονται σε δύο τμήματα ως εξής 

Α/Α 
Τμήματος 

Περιγραφή 
Τμήματος 

Α/Α 
Είδους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 
(CPV:34922100-7) 

1.1 
προμήθεια και τοποθέτηση 
συστήματος έξυπνης διάβασης 

Τεμάχιο 3 

1.2 
προμήθεια και τοποθέτηση 
συστήματος αναχαίτησης 
οχημάτων  

Μέτρα  3300 

2 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
(CPV:31500000-1) 

2.1 
προμήθεια και τοποθέτηση 
φωτιστικών σωμάτων led 
τύπου βραχίονα 50w 

Τεμάχιο 2141 

2.2 

προμήθεια και τοποθέτηση 
φωτιστικών σωμάτων led 
τύπου κορυφής - παραδοσιακό 
25w 

Τεμάχιο 2146 

2.3 
προμήθεια και τοποθέτηση 
ασύρματων ελεγκτών 
τηλεδιαχείρισης (controller) 

Τεμάχιο 2141 

2.4 
προμήθεια και τοποθέτηση 
βραχίονα επι ξύλινου ιστού 

Τεμάχιο 2141 
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθευομένων ειδών και για τα δύο προαναφερόμενα 

τμήματα.   

Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει πληθώρα τεχνολογιών, εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 

εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστικής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης. 

Το παραδοτέο της σύμβασης είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ηλεκτροφωτισμού το οποίο δε 

δύναται να υποδιαιρεθεί σε διακριτά τμήματα, καθώς το σύνολο του εξοπλισμού, των 

χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των λογισμικών συνεργάζονται σε πολλά επίπεδα με αποτέλεσμα 

η εγκεκριμένη πράξη να μπορεί να δημοπρατηθεί αποκλειστικά και μόνο σαν ενιαία πράξη με το κλειδί 

στο χέρι (turn key solution). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.799.877,84€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.257.966,00€ – ΦΠΑ : 541.911,84€) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής Διακήρυξης. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα 

από το έργο “Sub 2 -16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας” που είναι ενταγμένο στον Άξονα 

4.6.. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κυρίων κλάδων οικονομίας της χώρας. Η 

δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με 

τη χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU. Πρόσκλησης  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων 

εκατόν πενήντα εννέα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτών (45.159,35 €),  που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 

τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 7 Μαρτίου2023. και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, (α/α 183006) όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του 

διαγωνισμού. 

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 31/1/2023 στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Αθήνα 31/ 1 / 2023 

Ο Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Π.ΑΝ. 

 

 

Κουτσιώρης Βασίλειος 
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