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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Πάργας, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο “Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών 
συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τον Δήμο Πάργας” με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.  

Στόχος είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Δήμου, βελτιώνοντας την πρόσβαση, χρήση και ποιότητα ενός φάσματος υπηρεσιών ΤΠΕ, για 
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η 
υποστήριξη της καθημερινότητάς του και η αίσθηση συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. Όλες οι 
υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα Smart Parga, θα 
διαλειτουργούν με τα ήδη  υπάρχοντα στο Δήμο υποσυστήματά και συνοπτικά είναι: Σύστημα 
και Εφαρμογή (App) Αιτήματων πολιτών, ekep-ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και πληρωμών, 
(αναλύεται σε Λογισμικό Υποσυστήματος e-kep - ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και 
πληρωμών και 2 μηχανήματα ΑΤΜ), Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο, 
Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες/επιχειρήσεις, Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων με 
ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές.  

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 182.280,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Πάργας. Χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ.) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο 
τις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε ευρώ, ήτοι δύο χιλιάδες εννιακόσια 
σαράντα ευρώ (2.940,00 €). 
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/06/2020 και ώρα 24:00 1 

Η διαδικασία 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 25/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 
92271 , καθώς και στον διαδικτυακό τόπο http://www.dimospargas.gr . 
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1 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 
παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται 
: α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 
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