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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, η 

προμήθεια που αφορά το υποέργο 3 με τίτλο: «Έξυπνες εφαρμογές για την ανάπλαση – ανάδειξη του 
Πάρκου Πυρσινέλλα» (κωδικός ενάριθμος 2022ΤΑ07500003), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 

CPV Περιγραφή

48611000-4 Πακέτα Λογισμικού Βάσεων Δεδομένων

72212000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών

72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη

72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

32510000-1 Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Η προμήθεια συντίθεται από τις παρακάτω δράσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ Α: Έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Smart Benches) 148.056,00 €

ΔΡΑΣΗ Β: Έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (Infokiosks) 45.927,36 €

ΔΡΑΣΗ Γ: Έξυπνη διάβαση 41.230,00 €

ΔΡΑΣΗ Δ: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την ανάδειξη 
εκπαιδευτικών κήπων 96.091,20 €

ΔΡΑΣΗ Ε: Σύστημα έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου άρδευσης 121.461,60 €

ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Πληροφοριακό σύστημα πολιτικής προστασίας για την ανίχνευση 
πυρκαγιάς στο Πάρκο Πυρσινέλλα 213.599,00 €

ΑΔΑ: ΛΡΨΗΩΕΩ-ΕΥΟ
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ΔΡΑΣΗ Ζ: Σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points) 40.750,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. 

Κωδικός NUTS : EL 543

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 
(συστημικός αριθμός 176340), με καταληκτική ημερομηνία 21/03/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. σε 
ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 28/03/2023 και ώρα 10:00 μ.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 δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού Έντεκα 
Χιλιάδων Τετρακοσίων Πέντε Ευρώ και Οκτώ Λεπτών [11.405,08€]

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.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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 Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

Οδός                                              : Αγ. Μαρίνας 54
Ταχ.Κωδ. : 45 444 Ιωάννινα
Τηλ. : 2651083880-81
E-mail           : texniki@ioannina.gr
Πληροφορίες : κ. Βασίλειος Δ. Τσούρης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από μέσω του Προγράμματος Επενδύσεων «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» με βάση την Απόφαση Ένταξης  με Α. Π.: 164836 ΕΞ 2022/10-
11-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΒΙΗ-ΑΕ1) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161088. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ  (Συλλογική 
Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ07500003)

Το αποτέλεσμά της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή/και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών

Ο 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ & 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Γεώργιος Αρλέτος

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
ΑΔΑ: ΛΡΨΗΩΕΩ-ΕΥΟ
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