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Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΞΗΣ 

 

 

 

 Δράμα 24-10-2019 
                                                                                                                            Αρ. πρωτ: 32362 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ/ΦΑΚΕΛΟΥ: 9/2018 
 

ΕΡΓΟ: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ:  2018ΕΠ03110073   
ΚΩΔ.ΟΠΣ: MIS 5030045 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, Ε.Π 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2014-2020 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 
 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης  παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, προϋπολογισμού  180.000,00 €  
ευρώ με το Φ.Π.Α.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου 
Ταχ.Κωδ.: 66 133 
Τηλ.:2521350626 
Telefax: 2521350797 
E-mail: isama@dimosdrams.gr 
Ιστοσελίδα: www.dimosdramas.gr 
Κωδικός NUTS: EL 514 
 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:   
www.dimosdramas.gr 
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 
γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr 
 

              Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας 
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3. Κωδικός CPV 
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

 72212780-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, αποθήκευσης 
και περιεχομένου, 

 72212517 -6 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών, 

 51215000-2 Υπηρεσίες εγκατάστασης μετεωρολογικού εξοπλισμού 

 32441200-8 - Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 

 35125100-7 - Αισθητήρες 
 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 EL 514  – Δράμα 
 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη έξυπνου συστήματος τηλεματικής 
παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής του Δήμου Δράμας. Αναλυτική περιγραφή του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης υπάρχει στο παράρτημα I της οικείας 
διακήρυξης 

Συνοπτικά το παρόν έργο θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) φάσεις, που παρουσιάζονται στο 

παρακάτω πίνακα σε συνάρτηση με το χρόνος υλοποίησης τους. 

Α/Α 

Φάσης 

Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης Μήνας Λήξης 

(παράδοσης) 

1 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης 

κατάστασης 

Μ0 Μ1 

2 Προμήθεια & ρύθμιση εξοπλισμού Μ2 Μ4 

3 Εγκατάσταση εξοπλισμού και ανάπτυξη 

διαδικτυακής πλατφόρμας 

Μ3 Μ7 

4 Δοκιμαστική λειτουργία συστήματος, εκπαίδευση  Μ8 Μ8 

 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα: 

Φάσεις 
Διάρκεια (Μήνες) 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 

1η Φάση         

2η Φάση         

3η Φάση         

4η Φάση         

 

6. Εναλλακτικές προσφορές   

Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

7. Χρόνος παράδοσης 
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 Ακολουθεί λίστα με τα Παραδοτέα του έργου προσδιορίζοντας το είδος τους και τον μήνα παράδοσης 

τους. 

Α/Α 

Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου Τύπος Παραδοτέου1 Μήνας Παράδοσης2 

Π1.1 
Kαταγραφή και αξιολόγηση της  

υφιστάμενης κατάστασης 
ΑΝ Μ1 

Π2.1 

Προμήθεια, ρύθμιση και 

προετοιμασία εγκατάστασης 

εξοπλισμού 

Υ Μ4 

Π3.1 

Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 

μετρητικών συστημάτων 

αισθητήρων & κεντρικού 

συστήματος διαχείρισης 

Σ Μ7 

Π3.2 
Ανάπτυξη υποδομών ασύρματου 

δικτύου 
Υ Μ7 

Π3.3 

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας 

συλλογής, αποτύπωσης & ανάλυσης 

μετρούμενων μεγεθών 

Λ, ΥΠ Μ7 

Π3.4 

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής 

προβολής δεδομένων 

επισκεψιμότητας πολιτών στον χώρο 

παρέμβασης 

Λ, ΥΠ Μ7 

Π4.1 

Αναφορά απαιτούμενων 

διορθώσεων/ βελτιώσεων του 

συστήματος μετά την δοκιμαστική 

του λειτουργία 

ΑΝ Μ8 

Π4.2 
Σύνταξη οδηγού χρήσης της 

πλατφόρμας 
ΑΛ Μ8 

Π4.3 Απολογιστική έκθεση ΑΝ Μ8 

 

Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς   θα πρέπει να μην εμπίπτουν σε κανένα λόγο 
αποκλεισμού όπως περιγράφονται στην παρ. 2.2.3. της οικείας διακήρυξης και πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στις παρ. 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 αυτής. 
Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων, 
εννιακοσίων ευρώ (2900,00€) 
                                                 
1 Τύπος Παραδοτέου: ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός),  ΥΠ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
2  Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ... ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου 
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9. Υποδιαίρεση σε τμήματα 
 Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
 
10. Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Στην παρ. 2.3 της οικείας διακήρυξης περιγράφονται 
αναλυτικά τα κριτήρια ανάθεσης και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου.  
 
11. Παραλαβή προσφορών 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ: 24-10-19 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 24-10-19 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10-11-19 και ώρα 17:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Την τέταρτη εργάσιμη  ημέρα και ώρα 9:00 π.μ. 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη       
www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , δηλαδή την  14-11-19     
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η  Ελληνική. 

 

14. Χρηματοδότηση 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον K.A 64.7341.012 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου. 
Σχετική η υπ’ αριθ. 11074/17-04-2019 (ΑΔΑ 64Φ8Ω9Μ-ΜΓΤ)  απόφαση για τη διάθεση της 
πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 
και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 685. 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο  της Πράξης : «ΈΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3537/03-12-2018 
του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και έχει λάβει κωδικό MIS 5030045. Χρηματοδοτείται από  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ με ενάριθμο κωδικό έργου 2018ΕΠ03110073 
 

15. Προδικαστικές προσφυγές 
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 
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Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 
Τηλέφωνο : +30 2132141216 
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) 
(ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  
 

16. Δημοσιεύσεις  

Η προκήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)  και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
Επιπλέον μαζί με το πλήρες κείμενο της οικείας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη 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 : 81131 
Τέλος  καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.dimosdramas.gr. 
 

 

                      Με εντολή Δημάρχου 

                                                                                                       Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 

                                                                                                             Μουρβετίδης Μιχαήλ 

 

 

http://www.dimosdramas.gr/



