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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

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

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ» 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και 

ολοκληρωμένου συστήματος αυτομάτου ελέγχου των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

ΜΥΚΟΝΟΥ. Το σύστημα περιλαμβάνει έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος 

βρίσκεται εγκατεστημένος σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων της Υπηρεσίας. Το 

σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα όλους τους σταθμούς των υπό 

υλοποίηση έργων τηλεμετρίας καθώς και από τους Σταθμούς Μέτρησης Ποιότητας και Πίεσης 

(Σ.Μ.Π.Π.), τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) μέσω του Σταθερού 

Δικτύου – Fixed Network AMR ενώ προβλέπεται και η προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου 

(Φ.Σ.Ε.). 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ. Πρωτ. Απόφασης Ένταξης 15743/17-06-2021 ΑΔΑ: 

9O9X46ΜΤΛ6-4ΝΝ) 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/11/2021 και ώρα 15:00. 

 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 του ως άνω συστήματος, (α/α 141475) όπου παρέχεται πλήρης 

πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων 

εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (3.477.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ποσού 

ίσο με οκτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (834.480,00 €) ήτοι 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ4ΘΟΟΡΦΧ-ΟΦΧ



 

 

συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ίση με τέσσερα εκατομμύρια 

τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (4.311.480,00 €). 

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 εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (69.540,00€)  

που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου 

ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16 

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 25/10/2021 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Μύκονος, 25 / 10 /  2021 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ 

 

Φραντζέσκος  Βιγλιάρης 

 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΘΟΟΡΦΧ-ΟΦΧ
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