
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.487/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 38/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Διόρθωση του παραρτήματος του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης
«Πιλοτικές  ψηφιακές  εφαρμογές  έξυπνης  πόλης  για  το  Δήμο  Πρέβεζας»  και
παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών
           

     Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των

θυρών)  η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.

Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.17461/11-092020 πρόσκληση  του

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του

Ν.3852/10.

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας       -  Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος 
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
  O  Αντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 484/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι
το χρονικό περιθώριο μέχρι την 1η Ιουνίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει
περατωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, είναι
οριακά επαρκές για την υλοποίησή του.
  Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε  την
εισήγηση του Αυτοτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου
Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής: 
 «….Ο Δήμος Πρέβεζας έχει προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
υλοποίηση της Πράξης  «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνη ς πόλη ς για το Δήμο
Πρέβεζας»,  ο  οποίος  δημοσιεύθηκε  στο  ΕΣΗΔΗΣ  την  Παρασκευή  04/09/2020  και  έχει
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 21/09/2020.

Η  ενδιαφερόμενη  εταιρεία  DOTSOFT  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Α.Ε.  κατέθεσε  στο  ΕΣΗΔΗΣ  διευκρινιστικό  ερώτημα  –  αίτημα
παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας για τον ανωτέρω διαγωνισμό.
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Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως αρμόδιο Τμήμα
για τον διαγωνισμό αυτόν, κατόπιν εξέτασης του ανωτέρου εγγράφου διαπιστώνει τα εξής:

α)  Όσον  αφορά  το  διευκρινιστικό  ερώτημα  για  την  διαφορά  στο  κείμενο  μεταξύ  της
παραγράφου  2.2.6  της  διακήρυξης  και  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης  Α  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  του
Παραρτήματος
Το ισχύον κείμενο είναι  αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης,  το
οποίο  άλλωστε  έχει  προεγκριθεί  και  από  την  Διαχειριστική  Αρχή.  Εκ  παραδρομής  δεν
συμπεριελήφθη  και  στον  Πίνακα  Συμμόρφωσης  Α  ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΟΥ  του  Παραρτήματος,  ο
οποίος πρέπει να διορθωθεί και να συμφωνεί με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ειδικότερα
με τα όσα αναγράφονται στην συγκεκριμένη παράγραφο.

β) Όσον αφορά το αίτημα παράτασης   της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.5 της διακήρυξης «Η αναθέτουσα αρχή . . . αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις  σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας  ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, . . . να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη»
Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:
α)  ο  Πίνακας  Συμμόρφωσης  Α  ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΟΥ  του  Παραρτήματος  πρέπει  να  διορθωθεί
σύμφωνα με το (α) ανωτέρω
β) έχουν παρέλθει ήδη 12 ημέρες δημοσίευσης της διακήρυξης
γ) ενδεχομένως να έχουν ήδη κατατεθεί ή να είναι υπό κατάρτιση προσφορές υποψηφίων
αναδόχων  για  τον  συγκεκριμένο  διαγωνισμό,  οι  οποίες  να  έλαβαν  υπ'  όψη  τους  τον
λανθασμένο Πίνακα Συμμόρφωσης
θα πρέπει να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τουλάχιστον για 12
ημέρες, προκειμένου να διατηρηθούν οι αρχές της ισότητας και των ίσων ευκαιριών μεταξύ
όλων των υποψηφίων αναδόχων.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός ότι το χρονικό περιθώριο μέχρι
την  1η Ιουνίου  2021,  ημερομηνία  κατά  την οποία πρέπει  να έχει  περατωθεί  το
φυσικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, είναι
οριακά επαρκές για την υλοποίησή του,

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

α) την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
την Πέμπτη 17/09/2020.
β) την  διόρθωση  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης  Α  ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΟΥ  του  Παραρτήματος  της

διακήρυξης ως εξής:

Α/Α
ΠΕΡΙ-

ΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Γενικές Απαιτήσεις 

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να τεκμηριώνει στην προσφορά του τα 
ακόλουθα στοιχεία:

1

την  οργάνωση  της  ομάδας  έργου με προσ-
διορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων, τον 
τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των με-
λών

ΝΑΙ

2 το επίπεδο εμπειρίας του κάθε στελέχους της 
ομάδας έργου ΝΑΙ

Η  ομάδα  έργου  περιλαμβάνει,  κατ'  ελάχιστον,  τα παρακάτω:
Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα τη συντονίζει 
και θα προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής παρακολούθησης του 
έργου ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
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Α/Α
ΠΕΡΙ-

ΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

3

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής/ τε-
χνολογικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό τί-
τλο σπουδών και με εν ισχύ πιστοποίηση σε 
Project Management Professional (PMP©)

ΝΑΙ

4

τουλάχιστον 3-ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση σχετικών συστημάτων ορ-
γάνωσης και διαχείρισης δεδομένων και 
ανάπτυξης υπηρεσιών.

ΝΑΙ

5

εμπειρία τριών (3) κατ’ ελάχιστον έργων 
(Εθνικών ή Ευρωπαϊκών)  που αφορούν στην 
υλοποίηση συστημάτων οργάνωσης και δια-
χείρισης δεδομένων και ανάπτυξης υπηρε-
σιών

ΝΑΙ

6 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Τον Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πλατφόρμας έξυπνης πόλης ο οποίος θα πρέπει να
διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

7

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής/ τε-
χνολογικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό τί-
τλο σπουδών σε επιστημονικό επίπεδο συνα-
φές με το αντικείμενο του έργου

ΝΑΙ

8

τουλάχιστον 3-ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση σχετικών συστημάτων ορ-
γάνωσης και διαχείρισης δεδομένων σε υπο-
λογιστικό νέφος.

ΝΑΙ

9

εμπειρία δύο (2) κατ’ ελάχιστον έργων (Εθνι-
κών ή Ευρωπαϊκών)  που αφορούν στην υλο-
ποίηση συστημάτων οργάνωσης και διαχείρι-
σης δεδομένων σε κεντρική πλατφόρμα τε-
χνολογίας cloud

ΝΑΙ

10 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του Κέντρου Διαχείρισης και Παρακολούθησης της 
Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω
προσόντα:

11
Δίπλωμα μηχανικού με μεταπτυχιακό  ή διδα-
κτορικό τίτλο σπουδών συγκοινωνιολόγου μη-
χανικού.

ΝΑΙ

12

τουλάχιστον 3-ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση σχετικών συστημάτων διαχεί-
ρισης και παρακολούθησης της αστικής κινη-
τικότητας και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών ενημέρωσης και διάδρασης με τους
πολίτες επάνω σε θέματα αστικής κινητικότη-
τας.

ΝΑΙ

13

Εμπειρία στην χρήση λογισμικών κυκλοφορια-
κού σχεδιασμού και ανάλυσης για την προσο-
μοίωση οδικών δικτύων και υπολογισμό ζήτη-
σης με εφαρμογή κυκλοφοριακών μοντέλων 
τεσσάρων βημάτων.

ΝΑΙ

14 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ
Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης στόλου αποκομιδής 
απορριμμάτων ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

15 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής/ τε-
χνολογικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό τί-
τλο σπουδών σε επιστημονικό επίπεδο συνα-
φές με το αντικείμενο του έργου

ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΕΡΙ-

ΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δήμο
Πρέβεζας

16
τουλάχιστον 3-ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση σχετικών συστημάτων. ΝΑΙ

17

εμπειρία δύο (2) κατ’ ελάχιστον έργων (Εθνι-
κών ή Ευρωπαϊκών)  που αφορούν στην υλο-
ποίηση συστημάτων διαχείρισης στόλου οχη-
μάτων.

ΝΑΙ

18 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του συστήματος συστήματος Διαχείρισης ενέργειας 
Δημοτικού Φωτισμού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

19

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής/ τε-
χνολογικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό τί-
τλο σπουδών σε επιστημονικό επίπεδο συνα-
φές με το αντικείμενο του έργου

ΝΑΙ

20
εμπειρία δύο (2) κατ’ ελάχιστον έργων (Εθνι-
κών ή Ευρωπαϊκών)  που αφορούν στην υλο-
ποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

ΝΑΙ

21 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ

γ) την παράταση του χρόνου  υποβολής προσφορών κατά 12 ημέρες με νέα καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 06/10/2020 και νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης προσφορών την Δευτέρα 12/10/2020.
δ) την ανάρτηση της Α.Ο.Ε. στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Δήμου Πρέβεζας προς ενημέρωση
κάθε ενδιαφερόμενο.…».
                             
 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την αρ.422/2020 ΑΟΕ (ΑΔΑ  6ΑΨΜΩΞΧ-Ο0Χ)
 την αρ.465 /2020 ΑΟΕ (ΑΔΑ  Ω2Μ2ΩΞΧ-ΛΥΧ)
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

     Εγκρίνει :
α) την διόρθωση του Πίνακα Συμμόρφωσης Α ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ του Παραρτήματος της 
    διακήρυξης ως εξής:

Α/Α
ΠΕΡΙ-

ΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ

Γενικές Απαιτήσεις 

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να τεκμηριώνει στην προσφορά του 
τα ακόλουθα στοιχεία:

1

την  οργάνωση  της  ομάδας  έργου με προσ-
διορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων, τον 
τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των με-
λών

ΝΑΙ

2 το επίπεδο εμπειρίας του κάθε στελέχους της 
ομάδας έργου ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΕΡΙ-

ΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ
Η  ομάδα  έργου  περιλαμβάνει,  κατ'  ελάχιστον,  τα παρακάτω:

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα τη συντονίζει 
και θα προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής παρακολούθησης του 
έργου ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

3

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής/ τε-
χνολογικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό τί-
τλο σπουδών και με εν ισχύ πιστοποίηση σε 
Project Management Professional (PMP©)

ΝΑΙ

4

τουλάχιστον 3-ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση σχετικών συστημάτων ορ-
γάνωσης και διαχείρισης δεδομένων και 
ανάπτυξης υπηρεσιών.

ΝΑΙ

5

εμπειρία τριών (3) κατ’ ελάχιστον έργων 
(Εθνικών ή Ευρωπαϊκών)  που αφορούν στην 
υλοποίηση συστημάτων οργάνωσης και δια-
χείρισης δεδομένων και ανάπτυξης υπηρε-
σιών

ΝΑΙ

6 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Τον Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πλατφόρμας έξυπνης πόλης ο οποίος θα πρέπει 
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

7

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής/ τε-
χνολογικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό τί-
τλο σπουδών σε επιστημονικό επίπεδο συνα-
φές με το αντικείμενο του έργου

ΝΑΙ

8

τουλάχιστον 3-ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση σχετικών συστημάτων ορ-
γάνωσης και διαχείρισης δεδομένων σε υπο-
λογιστικό νέφος.

ΝΑΙ

9

εμπειρία δύο (2) κατ’ ελάχιστον έργων (Εθνι-
κών ή Ευρωπαϊκών)  που αφορούν στην υλο-
ποίηση συστημάτων οργάνωσης και διαχείρι-
σης δεδομένων σε κεντρική πλατφόρμα τε-
χνολογίας cloud

ΝΑΙ

10 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του Κέντρου Διαχείρισης και Παρακολούθησης της 
Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα 
παρακάτω προσόντα:

11
Δίπλωμα μηχανικού με μεταπτυχιακό  ή διδα-
κτορικό τίτλο σπουδών συγκοινωνιολόγου μη-
χανικού.

ΝΑΙ

12

τουλάχιστον 3-ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση σχετικών συστημάτων διαχεί-
ρισης και παρακολούθησης της αστικής κινη-
τικότητας και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών ενημέρωσης και διάδρασης με τους
πολίτες επάνω σε θέματα αστικής κινητικότη-
τας.

ΝΑΙ

13

Εμπειρία στην χρήση λογισμικών κυκλοφορια-
κού σχεδιασμού και ανάλυσης για την προσο-
μοίωση οδικών δικτύων και υπολογισμό ζήτη-
σης με εφαρμογή κυκλοφοριακών μοντέλων 
τεσσάρων βημάτων.

ΝΑΙ

14 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ
Υπεύθυνος για την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης στόλου αποκομιδής 
απορριμμάτων ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

ΑΔΑ: ΨΥΑΞΩΞΧ-ΕΨ1



Α/Α
ΠΕΡΙ-

ΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

15

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής/ τε-
χνολογικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό τί-
τλο σπουδών σε επιστημονικό επίπεδο συνα-
φές με το αντικείμενο του έργου

ΝΑΙ

16
τουλάχιστον 3-ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση σχετικών συστημάτων. ΝΑΙ

17

εμπειρία δύο (2) κατ’ ελάχιστον έργων (Εθνι-
κών ή Ευρωπαϊκών)  που αφορούν στην υλο-
ποίηση συστημάτων διαχείρισης στόλου οχη-
μάτων.

ΝΑΙ

18 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ

Πιλοτικές
ψηφιακές

εφαρμογές
έξυπνης

πόλης για το
Δήμο

Πρέβεζας

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του συστήματος συστήματος Διαχείρισης ενέργειας 
Δημοτικού Φωτισμού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

19

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής/ τε-
χνολογικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό τί-
τλο σπουδών σε επιστημονικό επίπεδο συνα-
φές με το αντικείμενο του έργου

ΝΑΙ

20
εμπειρία δύο (2) κατ’ ελάχιστον έργων (Εθνι-
κών ή Ευρωπαϊκών)  που αφορούν στην υλο-
ποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

ΝΑΙ

21 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ

β) την παράταση του χρόνου  υποβολής προσφορών κατά 12 ημέρες με νέα καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 06/10/2020 και νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής

αποσφράγισης προσφορών την Δευτέρα 12/10/2020.

γ) την ανάρτηση της Α.Ο.Ε. στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Δήμου Πρέβεζας προς ενημέρωση 
     κάθε ενδιαφερόμενο.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 487/2020.
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΥΑΞΩΞΧ-ΕΨ1
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