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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προκηρύσσει Ανοικτό, 

Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΥΔΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ» 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  

      ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

      Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

      Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 82769 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 

και ώρα 15:00 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 

• Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες 

υποδομές ύδρευσης (δεξαμενές, αφαλατώσεις και αντλιοστάσια) με χρήση 

προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), συστήματος μέτρησης ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Τ.Σ.Δ.Π.)  σε 

επιλεγμένα σημεία του υφιστάμενου δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών 

(Data Loggers), πιεζοθραυστικών δικλείδων με εξελιγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

οδήγησης, μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) σε 

επιλεγμένες θέσεις των απολήξεων του δικτύου ύδρευσης με χρήση μετρητών 

κατανάλωσης, καταγραφικών κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και 

παρελκόμενο εξοπλισμό.  

• Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) που περιλαμβάνει Φορητές 

διατάξεις λήψης ενδείξεων κατανάλωσης, Ακουστικό γαιόφωνο, Ψηφιακό συσχετιστή , 

Τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών και Διάταξη 

επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών  

http://www.promitheus.gov.gr/
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• Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα 

περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ  

• 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 επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση 

των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται 

στην Υπηρεσία και 

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης 

δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση 

προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα 

πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για 

την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος. 

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 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 για διάστημα τριών (3) μηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της 

υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος. 

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι 

εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 999.068,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 805.700,00 €,   ΦΠΑ : 

193.368,00 €).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη 

δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 

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 δέκα έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τεσσάρων ευρώ (16.114,00€) που 

αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.  
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  Η δαπάνη για την σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 12-08 σχετική 

πίστωση του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020 ποσό 402.850,00€ πλέον ΦΠΑ & 

πίστωση του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021 ποσό 402.850,00€ πλέον ΦΠΑ  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ», η 

οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 

πρωτ. 41516/30-05-2019 του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 

Ω2ΣΨ465ΧΘ7-ΗΣΜ) 

Η παρούσα 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 της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου 

ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου 

 

Βιγλιάρης   Φραντζεσκος  
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