
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ         31/01/2023 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ     Αρ. Πρωτ. : 1018 
Ταχ. Δ/νση : Αχέροντος 29, Καναλλάκι 
Ταχ. Κώδικας : 48062 
Τηλέφωνο : 2684360305    
E-mail : program.pargas@gmail.com 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αριθμός προκήρυξης: 2023/S 025-070832 

για την για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αυτόνομων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας» 

 

 
Ο Δήμος Πάργας, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση έξυπνων αυτόνομων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των 
ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για τα προσφερόμενα είδη. 

 
Αντικείμενο της σύμβασης αφορά μικτή σύμβαση προμήθειας με υπηρεσία, με κύριο αντικείμενο αυτής τις 

προμήθειας περιλαμβάνει μια σειρά “Ευφυών Λύσεων” (Smart Solutions) οι οποίες λειτουργούν 
συμπληρωματικά με άλλες  παρεμβάσεις απαραίτητες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πάργας 
οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και 
επαρχιακό δίκτυο’’. 
Αναλυτικότερα η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει 
α. Την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αυτονόμων φωτιστικών τεχνολογίας LED τα οποία θα 
τοποθετηθούν σε τμήματα του οδικού δικτύου τα οποία βρίσκονται κυρίως εκτός του αστικού ιστού και  δεν 
υπάρχει δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα και μειωμένη οδική 
ασφάλεια κυρίως τις νυκτερινές ώρες. 

 
β. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής και ελέγχου της κυκλοφορίας τα οποία θα 
τοποθετηθούν σε τμήματα του οδικού δικτύου τα οποία βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού και παρουσιάζουν 
αυξημένη επικινδυνότητα και μειωμένη οδική ασφάλεια. 

 
γ. Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου για την παρακολούθηση των συσκευών 
που εγκαθίστανται σήμερα αλλά και για άλλες επεκτάσεις που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον του συστήματος 
οδοφωτισμού ή στην εγκατάσταση και άλλων “Ευφυών Λύσεων” (Smart Solutions) όπως ο έλεγχος της ποιότητας 
του οδοστρώματος, ο εντοπισμός πλημμυρικών φαινομένων κ.λπ., όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις 
τεχνικές  προδιαγραφές τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης αυτής.  

 
Συνολική  εκτιμώμενη αξία, πεντακόσιες πενήντα μια χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ (551.800,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για όλα τα 
τμήματα του προϋπολογισμού. Τιμή   προσφοράς υψηλότερη από την τιμή μελέτης του κάθε είδους αλλά 
και του συνολικού  προϋπολογισμού μελέτης του κάθε Τμήματος θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί 
η  προσφορά για το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα αρχή :  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ , Δ/νση Αχέροντος 29  Καναλλάκι  Τηλ. :  Τηλέφωνο: +30 2684360305 Φαξ: 
+30 2684022460. 

 

 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΔΑ: Ψ5ΒΖΩΞ0-ΦΘΦ



 

2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU μέσο της δράσης 16631 «Πρόγραμμα 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», σύμφωνα με την απόφαση ένταξης με 
Α.Π.: 89519, 23/12/2022, ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ, της πράξης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ  
και θα βαρύνει             τους Κ.Α. Κ.Α.Ε. 20-7135.016. του Δημοτικού Προϋπολογισμού. 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.  

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης. 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV¨ 
Τα προς προμήθεια είδη και οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων, CPV :34993000-4 Φωτιστικά δρόμων, CPV :72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού 
λογισμικού εφαρμογών, CPV :48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, CPV :35125100-7 
Αισθητήρες. 

 
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ :09/03/2023 ώρα 15.00 μ.μ. 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος (Α/Α Συστήματος: 183111). Οι προσφορές υποβάλλονται από 
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. 

 
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL ) https://dimospargas.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 15/03/2023 και ώρα 11.00  π.μ., Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 
(υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με 
ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών. 
     

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΔΑ: Ψ5ΒΖΩΞ0-ΦΘΦ
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