
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ 1241/2019 

 
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την 
επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ’’ με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  Αριθμός Διακήρυξης: 
Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ 1241/2019 

 

Προϋπολογισμός:  2.509.965,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.024.165,32 €, άνευ Φ.Π.Α.) 

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 με αριθ. ενάριθ. έργου  2018ΕΠ00810162.  

 

Το αντικείμενο της  σύμβασης είναι η προμήθεια των αναγκαίων ειδών και η παροχή των σχετικών παρακολουθηματικών υπηρεσιών 
για την τοποθέτηση τούτων, με σκοπό την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των επιμέρους 
Κέντρων Διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λειτουργεί ως Ανώτερη Βαθμίδα Ρύθμισης και θα επιτρέπει 
την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και ελέγχου στα τμήματα του οδικού δικτύου, στα οποία εφαρμόζονται κατά 
περίπτωση τα υφιστάμενα συστήματα. Στο αντικείμενο  της σύμβασης περιλαμβάνονται συνοπτικά:  

α) Η λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης για την εφαρμογή στρατηγικών βέλτιστης 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και η εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να αναπτυχθεί ένα Ευφυές Σύστημα Μεταφορών που 
ολοκληρώνει τις λειτουργικές δυνατότητες των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας στο δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΚΜ. 

β) Η αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων κυκλοφορίας στους επιμέρους τομείς 
εποπτείας του κάθε συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας, για την επίτευξη της λειτουργικότητας του Ευφυούς Συστήματος 
Μεταφορών, ήτοι (i) η αναβάθμιση εξοπλισμών πεδίου, (ii) η διασύνδεση ρυθμιστών κυκλοφορίας, που σήμερα λειτουργούν 
ανεξάρτητα, στα υφιστάμενα Κέντρα Ελέγχου  κυκλοφορίας, (iii) η βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης της κυκλοφορίας με 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του εξοπλισμού και διασύνδεσή τους με τα 
υφιστάμενα κέντρα ελέγχου 

γ) Η επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων, με έμφαση στην 
ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και μελλοντικών εφαρμογών, αλλά και την 
ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ευρείας κλίμακας παροχή υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών 
Συστημάτων Μεταφορών. 

δ) H ανάπτυξη και εφαρμογή επικαιροποιημένων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης προσαρμοσμένων στις πραγματικές 
κυκλοφοριακές απαιτήσεις και στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας στο ιεραρχημένο δίκτυο του ΠΣΘ, με έμφαση στην επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μειωμένων εκπομπών ρύπων. 

ε) Η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που θα λειτουργεί σε ανώτερη λειτουργική βαθμίδα, το οποίο θα ολοκληρώνει μέσω κατάλληλων διεπαφών τα 
υφιστάμενα συστήματα και θα επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους. 

 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα της προαίρεσης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, ήτοι δικαιούται να ζητήσει 
μονομερώς από τον Ανάδοχο να αυξομειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια αγαθών και των παρεχόμενων απ’ αυτόν υπηρεσιών 
προς ενσωμάτωση των παραπάνω, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016, με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών που ανέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, η 
αποπληρωμή των οποίων δε θα απαιτεί υπέρβαση της συνολικής αρχικής δαπάνης. 

 

Τόπος Παράδοσης:  Θεσσαλονίκη    

 

Γλώσσα:  Ελληνική  

 

Η σύμβαση υπάγεται για τα μεν υπό προμήθεια προϊόντα στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 34996000-5 
(Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών), για δε τις υπηρεσίες στον συμπληρωματικό κωδικό CPV: 64226000-6 
(Υπηρεσίες τηλεματικής). 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL52 

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες, με την 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. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 



 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που ανέρχεται στο ποσό των  σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ  
(40.480,00 €).  

 

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 40.000,00 
€, ήτοι σε ποσοστό περίπου 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς τον ΦΠΑ) 

    

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 11/07/2019 ημέρα Πέμπτη 
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 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, την 17/07/2019 
ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 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 Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων  Π.Κ.Μ., Στρωμνίστης 53,. 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 30/06/2019. 

 

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 της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.    

      

Διαδικασίες προσφυγής: 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198 

ΑΘΗΝΑ 18233 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. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. από Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., Στρωμνίτσης 53, τηλ. 2313 331 171.       

 

 

                                                                                                            

 

 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 

 

 
                                                                                          

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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