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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗKΗΣ
Διεύθυνση: Καπλάνη 7
Πληροφορίες: Γεώργιος Λαδιάς Τηλ. 26513 -61334
mail : gladias@ioannina.gr
ΦΑΞ :26510- 74441 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης (μικτή 

σύμβαση υπηρεσίας με προμήθεια, με κύριο αντικείμενο αυτής την υπηρεσία), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την γενική υπηρεσία 
με τίτλο : «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 
5034810 στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020΄΄ συνολικής προϋπολογισθείσης 
αξίας με Φ.Π.Α. 471.312,84 €. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Κωδ. 
ΣΑ : ΕΠ 0181. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 με Κ.Α.Ε. 69.7341.003, 69.7341.004, 69.7341.006, 69.7341.007, 69.7341.008 και 69.7341.009 και τους 
αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2021 και 2022 (πολυετής δαπάνη) του Δήμου Ιωαννιτών όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα.

ΚΟΣΤΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣ.

(χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

1.1
Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης 

και Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων 
προς τους πολίτες”

1 56.000,00 € 13.440,00 € 69.440,00 €

1.2 Πακέτο Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και 
περιβαλλοντικών δεδομένων” 1 62.350,00 € 14.964,00 € 77.314,00 €

1.3 Πακέτο Εργασίας 3 “Διαχείριση 
ηλεκτροφωτισμού” 1 86.165,00 € 20.679,60 € 106.844,60 €

1.4
Πακέτο Εργασίας 4 “Διαχείριση και 

ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού 
ενδιαφέροντος ”

1 122.750,00 € 29.460,00 € 152.210,00 €

1.5 Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με τη 
χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon»” 1 30.650,00 € 7.356,00 € 38.006,00 €

1.6 Πακέτο Εργασίας 6 “Υποδομή καινοτόμων 
εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi” 1 22.176,00 € 5.322,24 € 27.498,24 €

380.091,00 € 91.221,84 € 471.312,84 €

mailto:gladias@ioannina.gr
ΑΔΑ: ΨΠΕΙΩΕΩ-2ΝΚ
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Προσφορές υποβάλλονται (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος) για ένα ή 
περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα (πακέτα εργασίας). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
Ενάριθ. έργου 2019ΕΠ01810010) και την ΕΕ.
Κωδικός NUTS : EL 543

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 72212211-1 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών), 72212781-7 
(Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων), 72212783-1 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 
διαχείρισης περιεχομένου) και 32420000-3 (Εξοπλισμός δικτύου (Κωδικολόγιο CPV 2008).

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, με 
ημερομηνία έναρξης 14/10/2020 και καταληκτική ημερομηνία : 13/11/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό 
φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 
περί ώρα 10.00 π.μ. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) 
τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το 
σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και στον Ιστότοπο του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και ολόκληρη η διακήρυξη & προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί 
στο ΚΗΜΔΗΣ.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/10/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της Μελέτης μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Τεχνολογιών - Πληροφορικής & Επικοινωνιών της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου, Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Ιωάννινα τ.κ. 
45444 - Τηλ./ fax : 26513 61369 - 61403, (πληροφ. Βασιλική Γακηλάζου).

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 
Τμήμα Προμηθειών, Καπλάνη 7 (3ος όροφος) στο τηλ. 2651361334 (Γεώργιος Λαδιάς) .  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
ΑΔΑ: ΨΠΕΙΩΕΩ-2ΝΚ
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