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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

«Συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για ανίχνευση διαρροών του δικτύου ύδρευσης και βελτίωση 

της ποιότητας νερού του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης» 

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας- Κυλλήνης προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων 

με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια: «Συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για ανίχνευση 
διαρροών του δικτύου ύδρευσης και βελτίωση της ποιότητας νερού του Δήμου Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης». Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.248.165,60€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.  

Κριτήριο κατακύρωσης: της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής . 
 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία πενήντα (55) Τοπικών Σταθμών 
Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις, πηγές και 
αντλιοστάσια) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλεμετρικών καταγραφικών 
(Data Loggers), διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων 
ρύθμισης στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δεκαεπτά (17) Τοπικών Σταθμών 
Ελέγχου Παροχής - Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π.). σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών(Data Loggers), λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο 
εξοπλισμό. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα 
περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ  

 Προμήθεια ενός (1) Φορητού Σταθμού Ελέγχου 

 Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, 

 Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα 
λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και 

 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και 

τεκμηρίωση.  

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους 
από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των 
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εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση 
σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις 
απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού 
της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10/12/2021 10/12/2021 20/01/2022 και ώρα 10:00 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 
http://www.promitheus.gov.gr και  έλαβε Συστημικό Αριθμό: 1 4 3 2 9 1   
Κωδικός CPV: 32441100 και 32441200 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Συγκεκριμένα, η αποσφράγιση θα γίνει από την 
επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο 
άρθρο 221 § 1 του Ν.4412/2016. Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για 
άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να 
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων 
σαράντα οκτώ και εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (4.248.165,60 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  3.425.940,00 € και  ΦΠΑ: 
822.225,60 €).  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η δαπάνη για την 
εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 63.7135.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα για 
τα επόμενα οικονομικά έτη (Πολυετής Υποχρέωση).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ» και αφορά στην προμήθεια με 
τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ» 
η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 
πρωτ. 542/05-08.-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: Ψ5Π446ΜΤΛ6-5ΥΕ) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  είκοσι επτά (27) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (24 

μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική 

λειτουργία του συνολικού συστήματος). 
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(68.518,80€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 

147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Λεχαινά,  01/12/2021 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΣΖΩΨΓ-ΚΕ4




