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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Μετεώρων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την Υπηρεσία με τίτλο 

«Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου 

Μετεώρων» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα 

προτεραιότητας ««Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα 

και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 

πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της 

δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19» του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την Υπ. Αρ. Πρωτ. 18722/2021/29-06-2022 

απόφαση ένταξης (ΑΔΑ : 61Ε246ΜΤΛ6-ΣΦΛ). Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού 

δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με 

δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής 

αρχειοθέτησης των αρχείων του Δήμου και η προμήθεια πληροφοριακού συστήματος 

διαχείρισης φακέλων και εγγράφων με σκοπό τη δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των πολιτών 

και των αρμοδίων υπηρεσιών στα αρχεία του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και 

επιχειρήσεων με εφαρμογές μέσω Διαδικτύου, την απλούστευση διαδικασιών και την 

ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Το σύστημα αυτό θα καλύψει τις ανάγκες των εσωτερικών χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής, που 

συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων, δίνοντας τους πρόσβαση στο 

αποθετήριο ψηφιακών εγγράφων, τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. 

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δε συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών 

προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν. 4412/2016. 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 



σελ. 2 

(www.promitheus.gov.gr), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθμό 181578 η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την Παρασκευή 13 

Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/02/2023 και ώρα 21μμ. 

 

Η εν λόγω Υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 79999100-4 Υπηρεσίες Σάρωσης (Σκαναρίσματος) και συμπληρωματικού CPV 

48611000-4 Πακέτα Λογισμικού Βάσεων Δεδομένων  και CPV: 72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης 

λογισμικού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων 

χιλιάδων διακόσια είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτών (494.223,70 €), χωρίς τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά εξακόσια δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά 

ευρώ και τριάντα εννέα (612.837,39 €) περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 

υπόλοιπα συμβατικά τεύχη.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

Καλαμπάκα, Ιανουάριος  2023 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
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