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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για

την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ),  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»  . 

1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ  ΣΕ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ

(ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ».  Το  φυσικό  αντικείμενο  της  πράξης  περιλαμβάνει  την

εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των

υδάτινων πόρων τα οποία είναι και ο τελικός διαχειριστικός στόχος του Δήμου Θέρμης στα

πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. 

Ο βασικός σκοπός του Δήμου Θέρμης είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις

εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Σε συνδυασμό

με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου

μεταφοράς  και  διανομής  νερού  θα  οδηγήσει,  μέσω  κατάλληλου  λογισμικού  στην  άμεση

σφαιρική  παρουσίαση  των  αποθεμάτων,  της  κατανάλωσης,  του  ισοζυγίου  νερού  την

παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου

οι  μηχανικοί,  εργοδηγοί  και  υδρονομείς  θα  επιτύχουν  την  βέλτιστη  λειτουργία  του

υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει ο Δήμος. 
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Το  αντικείμενο  του  Έργου  το  οποίο  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  τεύχος  των  Τεχνικής

Περιγραφής & Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Βασικός στόχος της

συγκεκριμένης μελέτης είναι η  ασφαλής επίβλεψη  της λειτουργίας των  βασικών υποδομών

τροφοδοσίας του δικτύου με σκοπό τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του ύδατος το οποίο

διανέμεται  από  τις  διάφορες  υφιστάμενες  υποδομές,  η  ορθολογική  διαχείριση  του

συνολικού  προσφερόμενου  ύδατος  προς  τους  τελικούς  καταναλωτές,  η  συνεχής

παρακολούθηση  των  κρίσιμων  φυσικοχημικών  παραμέτρων  του  νερού  σε  συγκεκριμένα

σημεία του δικτύου, ο ενεργός εντοπισμός των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης και ο

άμεσος έλεγχος και περιορισμός των βλαβών.

2. Κωδικός CPV: 32441200-8  Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

3. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος &

Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020».  Η  Πράξη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ  ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ  (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ),

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ»,

εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 14, «Διατήρηση και Προστασία του

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής  Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» με την αρ. πρωτ. οικ

2423/22-3-2018  Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό

MIS (ΟΠΣ): 5001537. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15.90.12.0024

σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2019  της  ΔΕΥΑ Θέρμης.  Η

παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Συνοχής ως

προς το επιλέξιμο τμήμα της που ανέρχεται σε 1.298.600,00 € και από εθνικούς πόρους ως

προς τον μη επιλέξιμο ΦΠΑ που ανέρχεται σε 311.664,00 €. Το σύνολο του προϋπολογισμού

που ανέρχεται σε 1.610.264,00 € θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ275/1 και συγκεκριμένα από

τον ενάριθμο 2018ΣΕ27510049.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι

εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και

έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

5. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  –  τιμής.

6. Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  των  υπηρεσιών  ανέρχεται  ποσό  των  1.610.264,00  €

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24  % (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  €  1.129.600,00   ΦΠΑ :

311.644,00).

7. Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  στις  προκηρυχθείσες  ποσότητες.  Εναλλακτικές

προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση

της  πράξης.  Οι  όροι  διακήρυξης  εγκρίθηκαν  με  την  υπ  αριθμ  114/2019 απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

10. Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του συστήματος. Αριθμος συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 70278.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της

διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Ημερομηνία  έναρξης
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ηλεκτρονικής  υποβολής  προσφορών  η  01/04/2019  και  ώρα  08.00:00  π.μ.  Καταληκτική

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  30/04/2019 και ώρα 15:00:00

11. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για

δημοσίευση  στις  18/03/2019  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έλαβε

προσωρινό Συστημικό Αριθμό : 2019-039785

12.Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Εθνικό Τύπο όπως ορίζει ο νόμος.

Η διακήρυξη  θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός NUTS GR 122.

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η  Περίληψη της  διακήρυξης   θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του

∆ήµου θέρμης, στη διεύθυνση: www.thermi.gov.gr (Ενημέρωση – Διακηρύξεις).

13. 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 εικοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (25.972,00 €)

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

επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της

Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών

και  Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Η εγγύηση

πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη ήτοι οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

14. Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού:
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Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής

συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  μόνο από

εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα

από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο

ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή  αρχείου  .pdf,  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων,  το  οποίο

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του

διαγωνισμού,  αυτές  παρέχονται  έξι  (6)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

15. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του

ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία

από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που

δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της

λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,

επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας

το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το

οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική

υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της

προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον  προσφεύγοντα  υπέρ  του

Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ.

1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

Στοιχεία αρμοδίων υπαλλήλων:
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