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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ
Πόλη: ΛΗΞΟΥΡΙ
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Ταχ. κωδικός: 28200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2671360904
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.lixouricity.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Εφαρμογή ευφυών συστημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των φυσικών καταστροφών Δήμου 
Ληξουρίου»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72212000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Το προτεινόμενο έργο «Εφαρμογή ευφυών συστημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των φυσικών 
καταστροφών Δήμου Ληξουρίου», περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε (5) κύρια υποέργα και δύο (2) συνοδά 
υποέργα:
Υποέργο 1 «Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου».
Υποέργο 2 «Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης/παρακολούθησης πυρκαγιών».
Υποέργο 3 «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 «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».

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 204 677.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 7

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Α.1. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72312000 Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Υποέργο 1 (αφορά στην κατηγορία «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων»): «Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου».
Η λειτουργία ενός Δήμου αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων για την πραγματοποίηση των οποίων 
απαιτούνται υποδομές, μέσω των οποίων υλοποιούνται οι δράσεις αυτές, και πόροι (ενέργεια, νερό, προσωπικό 
κ.λπ.) οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και συντήρηση των υποδομών.
Μια ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης των υποδομών και των πόρων ενός Δήμου περιλαμβάνει:
 Προμήθεια / Υπηρεσία των αναγκαίων εργασιών για την αποτύπωση σε κατάλληλες ηλεκτρονικές βάσεις όλων 
των υποδομών που περιλαμβάνει ο Δήμος, του τρόπου λειτουργίας και συντήρησης τους καθώς και των πόρων 
που καταναλώνουν.
 Προμήθεια / εγκατάσταση hardware και software για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος των 
παραπάνω υποδομών, με έμφαση στην προληπτική συντήρηση τους αλλά και την αντιμετώπιση απαιτήσεων 
που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα.
 Δημιουργία ευρυζωνικού δικτύου μεταφοράς δεδομένων από κατάλληλους αισθητήρες, οι οποίοι προσδιορίζουν 
την κατάσταση λειτουργίας των υποδομών, την κατανάλωση πόρων και την εμφάνιση έκτακτων γεγονότων 
(πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κ.λπ.).
 Προμήθεια / εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας ή/και άλλων πόρων σε διάφορες 
υποδομές του Δήμου.
 Ενεργειακή ανάλυση των κτιρίων και άλλων ενεργειακών καταναλωτών του Δήμου
 Προμήθεια / εγκατάσταση κεντρικής πλατφόρμας με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση/
ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων.
 Προμήθεια / εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης του προσωπικού του Δήμου, καθώς και 
συναρμόδιων υπηρεσιών.
 Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού πλατειών, παιδικών χαρών και πάρκων καθώς και 
μνημείων και σημείων ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, με σκοπό την βελτίωση της αισθητικής του αστικού 
χώρου.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δυνατότητα ταχείας, ασφαλούς και χωρίς κόστος μεταφοράς δεδομένων 
από διάφορες «έξυπνες εφαρμογές» και η αξιοποίηση τους σε άλλες εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, η τηλεργασία, η σύνδεση με τους απαραίτητους τοπικούς μετρητές/αισθητήρες, τα συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης και η ενόργανη παρακολούθηση σε κομβικά σημεία/περιοχές και κρίσιμες υποδομές.
Τα μεταφερόμενα δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και αναλύονται σε κεντρική πλατφόρμα μαζί με 
άλλα διαθέσιμα στοιχεία από άλλες βάσεις δεδομένων, με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων για την λήψη 
αποφάσεων καθώς και την ενημέρωση των πολιτών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 75 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης του έργου/υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/
συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η λειτουργία ενός Δήμου αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων για την πραγματοποίηση των οποίων 
απαιτούνται υποδομές, μέσω των οποίων υλοποιούνται οι δράσεις αυτές, και πόροι (ενέργεια, νερό, προσωπικό 
κ.λπ.) οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και συντήρηση των υποδομών.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Α.2 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LoRaWAN
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32510000 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σκοπός του υποέργου αυτού είναι η παρακολούθηση και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, και η ειδοποίηση 
των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και των άλλων αρμόδιων φορέων (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολιτική 
Προστασία) που είναι επιφορτισμένες με την ευθύνη κατάσβεσης των πυρκαγιών, καθώς και εθελοντικών 
οργανώσεων και των κατοίκων του Δήμου. Το υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος πυρανίχνευσης σε επιλεγμένες περιαστικές δασικές περιοχές του Δήμου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 105 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης του έργου/υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/
συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Υποέργο 2 (αφορά στην κατηγορία «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης 
προειδοποίησης»): «Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης/παρακολούθησης πυρκαγιών».
Σκοπός του υποέργου αυτού είναι η παρακολούθηση και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38430000 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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».
Σκοπός του υποέργου είναι, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης ευφυών συστημάτων, η παρακολούθηση 
και ο έλεγχος της συγκέντρωσης ατόμων σε εγκαταστάσεις (σχολεία, κέντρα υγείας, δημοτικά κτίρια κ.λπ.) 
καθώς και σε ανοιχτούς χώρους (χώρους εστίασης, θέατρα, εμπορικούς πεζόδρομους κ.λπ.), ο προσδιορισμός 
των ασφαλών ορίων (σύμφωνα και με τα όρια που τίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας) και η 
δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου αλλά και επέμβασης σε πραγματικό χρόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων 
συνθηκών/συμβάντων (π.χ. πληροφόρηση πληρότητας/επισκεψιμότητας σε επίπεδο γραφείου, κτιρίου, 
εσωτερικών χώρων στάθμευσης κ.λπ.).
Ο εξοπλισμός του υποέργου αυτού, όσο και του επόμενου (Υποέργο 4), δεν είναι μονοσήμαντος στο πλαίσιο 
του COVID-19, αλλά θα εξακολουθήσει να έχει αξία και λειτουργικότητα, και μετά το πέρας της πανδημίας, με τις 
κατάλληλες τροποποιήσεις λογισμικού.
Στο ίδιο υποέργο, με την αιτιολογία κοινού προμηθευτή και επίτευξη οικονομίας κλίμακας, μπορεί να ενταχθούν 
και ειδικότερες εφαρμογές που σχετίζονται με την λειτουργία των σχολείων ή/και των πάρκων και παιδικών 
χαρών:

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 278 226.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης του έργου/υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/
συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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».

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – Δ. ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72512000 Υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: EL6 Κεντρική Ελλάδα / Kentriki Elláda
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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».
Το υποέργο στοχεύει στην αναδιάταξη των υπηρεσιών του Δήμου με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας 
μέσω των αρχείων του Δήμου (π.χ. πολεοδομίες, διευθύνσεις μελετών), τη δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης 
των συναρμόδιων υπηρεσιών σε αυτά, τη ψηφιακή διακίνηση όλων των εγγράφων στο εσωτερικό του Δήμου, 
την εγκατάσταση συστημάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών με εφαρμογές μέσω internet καθώς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία της διοίκησης, στο σύνολό τους εξ αποστάσεως.
Ανάπτυξη εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού, προσδιορισμού των απαιτούμενων δεικτών οικονομικής ευρωστίας και 
εσωτερικού ελέγχου.
Η Πλατφόρμα παρακολούθησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με τον οδικό φωτισμό, 
την ηλεκτροδότηση κτιρίων, το κόστος ενέργειας των αντλιοστασίων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 137 097.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης του έργου/υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/
συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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».

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 – Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ»
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72212000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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».
Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά έξυπνες εφαρμογές, όπως το δίκτυο ελέγχου περιβάλλοντος, την 
την βελτίωση της κινητικότητας κ.λπ., όλα με στόχο την βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και των 
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.
Οι “έξυπνες “ διαβάσεις πεζών έχουν μεγάλη επίδραση στην αυξημένη οδική ασφάλεια των πεζών και αντίστοιχο 
αντίκτυπο στην μείωση των ατυχημάτων. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος τους σε διαβάσεις πεζών που 
βρίσκονται μπροστά σε σχολεία, παιδικές χαρές ή άλλα σημεία όπου βρίσκονται παιδιά ή άτομα νεαρής ηλικίας.
Καθώς και η μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού οδών και πλατειών, παιδικών 
χαρών και πάρκων καθώς και μνημείων και σημείων ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, με σκοπό την βελτίωση 
της αισθητικής του αστικού χώρου.
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει αναλυτική μελέτη εφαρμογής, στην οποία θα προσδιορισθούν λεπτομερώς η 
τοποθεσία εγκατάστασης των συστημάτων, οι μεταβολές που έχουν προκύψει στα υφιστάμενα συστήματα 
πληροφορικής του Δήμου και οι τυχόν επιπτώσεις τους στον σχεδιασμό του έργου, οι τελικές ποσότητες και 
άλλες απαιτούμενες λεπτομέρειες που μπορεί να απαιτούνται για την πραγματοποίηση του έργου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 278 226.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης του έργου/υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/
συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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».

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 6 – ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50324100 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υποέργο 6: «Υποστήριξη διάρκειας 24 ανθρωπομηνών για την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
προγράμματος»

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 100 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Χρόνος διάρκειας υλοποίησης του έργου/υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/
συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο 6: «Υποστήριξη διάρκειας 24 ανθρωπομηνών για την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
προγράμματος»

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 7 – Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79340000 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υποέργο 7: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης του έργου/υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/
συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο 7: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με την προμήθεια υλικών και την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης τεχνολογικών συστημάτων ή ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, ή την εκπόνηση σχετικών μελετών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα 
προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την 
αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 
του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/01/2023
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/01/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 4 ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,ΤΚ:28200
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198,5ος ΟΡΟΦΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ,ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια Σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 
έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
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οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, 
κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 4,ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,ΤΚ:28200
Πόλη: ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 28200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2671360904
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.lixouricity.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/11/2022


