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ΠΡΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(μικτή σύμβαση υπηρεσίας με προμήθεια, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια),  

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,  
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης  

σχέσης ποιότητας - τιμής  
ΓΙΑ THN ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«Σύστημα πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετσόβου» 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 720.806,44 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ (893.800,00 € ΜΕ ΦΠΑ) 
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Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης   
Το προτεινόμενο έργο «Σύστημα πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετσόβου», περιλαμβάνει 
τα παρακάτω πέντε (5) κύρια υποέργα και δυο (2) συνοδά υποέργα: 
 
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 και τη 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.   
 
 
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 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 στην-ις 
δασική-ές περιοχή-ές του Δήμου.  
 
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). 

 
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 
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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. 

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. 
 
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. 
Υποέργο 6: «Υποστήριξη διάρκειας 24 μηνών για την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
προγράμματος» 

Υποέργο 7:  «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»  
 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υποέργων και των αντίστοιχων δράσεων συνολική 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 893.800,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον αναλυτικό προϋπολογισμό που περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Ε του 
Παραρτήματος. 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του 
Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 
ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 
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. 
 
H σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 
 
 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6.9.2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 13.9.2022 και ώρα 10:00 μ.μ. 
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