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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        Σελίδα2από3 

Ο Δήμος Κύθνου (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, 

Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για 

την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφοράσε Ευρώ (€) για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ». 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.grτου συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από 

την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο 

Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) 

Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/01/2020 και ώρα 15:00μμ. 

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. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 31/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ. 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός, η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος διαρροών 

δικτύων ύδρευσης Δήμου Κύθνουκαι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

• Δημιουργία δικτύου τηλεμετρίας με σαράντα (40) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και πέντε (5) 

Αναμεταδότες 

•  Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των συστημάτων ισχύος σε είκοσι ένα (21) Τοπικούς Σταθμούς 

Ελέγχου (ΤΣΕ) 

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την πλήρη εποπτεία και έλεγχο των ενεργειακών 

επιδόσεων του συνόλου του συστήματος 

• Τοποθέτηση τριών (3) συστημάτων παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου 

• Τοποθέτηση μετρητικών οργάνων για την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του δικτύου 

ύδρευσης 

• Προμήθεια και εγκατάσταση χιλίων πεντακοσίων πενήντα (1.550) ηλεκτρονικών υδρομέτρων 

καταναλωτών 

• Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τον εντοπισμό διαρροών 

• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

και λογισμικά για την πλήρη εποπτεία του συνόλου των παραπάνω στοιχείων 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης», 32441200-

8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»,38411000-9 «Υδρόμετρα». 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.717.047,56€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.997.619,00 €, ΦΠΑ : 719.428,56 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης (11 μήνες για την παράδοση και3 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την 

τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 

υπόλοιπα συμβατικά τεύχη. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής(άρθρο 311 του Ν. 4412/2016). 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της 

οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

πενήντα δυο ευρώ και τριάντα  οκτώ λεπτών (59.952,38€). 

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπό αρ. 

πρωτ29744/17-04-2019ένταξης της στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» - Άξονας Προτεραιότητας 

«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης». 
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