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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αριθμός προκήρυξης: 2022/S 196-556535 

για την για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: 
«Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της 

πανδημίας στον Δήμο Πάργας» 

 
 

Ο Δήμος Πάργας, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Εφαρμογή 
συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στον 
Δήμο Πάργας» 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 υπηρεσίας με προμήθεια, με κύριο αντικείμενο αυτής τις 

υπηρεσίες και εγκατάσταση εφαρμογών Smart Cities για την  αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του 
Δήμου, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στο Δήμο Πάργας, περιλαμβάνει τα 
πέντε (5) κύρια υποέργα και δυο (2) συνοδά υποέργα, αυτά είναι : Υποέργο 1 (αφορά στην κατηγορία 
«Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων»):  
«Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου», Υποέργο 2 (αφορά στην κατηγορία 
«Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης»): 
«Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης/παρακολούθησης πυρκαγιών», Υποέργο 3 (αφορά στην κατηγορία 
«Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19»):  «Προμήθεια και 
εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της συγκέντρωσης ατόμων σε εγκαταστάσεις 
και σε ανοιχτούς χώρους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».Υποέργο 4 (αφορά στην 
κατηγορία «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19»):  
«Αναδιάταξη του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19». Υποέργο 5 (αφορά στην κατηγορία «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για 
την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – 
τουρισμό και περιβάλλον»):  «Ανάπτυξη και εγκατάσταση σειράς  έξυπνων εφαρμογών». Υποέργο 6: «Υποστήριξη 
διάρκειας 24 ανθρωπομηνών για την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση του προγράμματος», Υποέργο 7:  «Δράσεις 

ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές  
προδιαγραφές τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης αυτής.  
 
Συνολική  εκτιμώμενη αξία Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ 
(1.493.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν 
προσφορά για όλα τα τμήματα και υποέργα. 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  Τηλέφωνο: +30 2684360305 Φαξ: 
+30 2684022460 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ μέσω Δανειακής Σύμβασης με το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΤ08, με βάση την απόφαση ένταξης με 
αρ. Πρωτ. υπ’ αριθ. 3485/22-10-2021 της Διαχειριστικής Αρχής. και θα βαρύνει τους Κ.Α. Κ.Α.Ε. 69-

7135.001. 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.  

ΑΔΑ: 9ΙΛΦΩΞ0-Μ2Ν



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 η συντήρηση αυτών κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού 
εφαρμογών, 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 72312000-5 Υπηρεσίες 
εισαγωγής δεδομένων, 72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών, 32510000-1 
Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας, 31644000-2 Συσκευές καταγραφής δεδομένων, 34993000-4 
Φωτιστικά δρόμων, 38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης, 35125100-7 Αισθητήρες, 
72512000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, 50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων, 79340000-
9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, 34926000-4 Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων. 

  
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : 10/11/2022 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. 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 16/11/2022 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 
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