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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 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 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 : 85793 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και 

ώρα 15:00 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 

 προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12)  Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ), σε 

επιλεγμένα κομβικά σημεία του δικτύου ύδρευσης της Μυκόνου και της ευρύτερης 

περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜ. Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και 

σε πραγματικό χρόνο την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς. 

Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται, μέσω ασύρματων ζεύξεων στον Κεντρικό Σταθμό 

Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν 200 

ψηφιακά υδρόμετρα, που θα δίδουν την δυνατότητα αποστολής μετρήσεων ακριβείας 

στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου με σκοπό την δραστική μείωση των αφανών διαρροών 

και την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των δημοτών και επισκεπτών στην 

προσπάθεια ελέγχου και εξοικονόμηση νερού ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο που 

αποτελεί και περίοδο αιχμής. 

 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 
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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. 

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) : 32441200-8.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 843.200,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 680.000,00 €,   ΦΠΑ : 163.200,00 €).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα πέντε (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης  

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 τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (13.600,00€) που αντιστοιχεί 

στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου 

 

Βιγλιάρης   Φραντζεσκος  
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