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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταµείο Συνοχής 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” 

 

 

   

. 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 
Αριθµ.πρωτ.:   4739 

                Ηµ/νια: 13/10/2020 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (CPV 32441200-8, 32441100-7) 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (1.835.200,00 €). (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 

ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.480.000,00 €), και αναλογούν Φ.Π.Α. 24% : 

τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (355.200 €)). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 311 

του Ν. 4412/2016). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, 

τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των γεωτρήσεων, δεξαμενών, και αντλιοστασίων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Χερσονήσου.  

Το Σύστημα θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), από 29 Τοπικούς Σταθμούς 

Ελέγχου (ΤΣΕ), που θα εγκατασταθούν σε 10 δεξαμενές, 10 γεωτρήσεις, 1 αντλιοστάσιο, 2 σταθμοί 

διακλάδωσης και 6 μικτοί σταθμοί (Γεωτρήσεις και Δεξαμενές). Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους ΤΣΕ 
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θα μεταφέρονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), με ασύρματη επικοινωνία μέσω RF Modem που θα 

υπάρχουν στους Σταθμούς Ελέγχου. 

Επιπλέον, στο Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης (ΕΔΥ) της Χερσονήσου και Μαλίων θα εγκατασταθούν τρεις 

(3) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ), πέντε (5) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης 

(ΤΣΕΠ) καθώς και πέντε (5) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και Παροχής (ΤΣΕΠ+Π).  

Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους σταθμούς ΕΔΥ θα μεταφέρονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου 

(ΚΣΕ), με ασύρματη επικοινωνία μέσω του δικτύου επικοινωνιών GSM/GPRS. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

• Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των σταθμών ελέγχου.  

• Προμήθεια και εγκατάσταση των λογισμικών των Σταθμών  

• Προμήθεια και εγκατάσταση των λογισμικών του ΚΣΕ 

• Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού επικοινωνιών του συστήματος.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση, παροχή ισχύος και καλωδίωση για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού του 

κεντρικού σταθμού ελέγχου.  

• Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των σταθμών καθώς και των 

καλωδιώσεων, σωληνώσεων, της γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις, τόσο για τη 

σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού, όσο και για τη 

σύνδεση με τα υφιστάμενα όργανα.  

• Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων (μετρητές στάθμης, πίεσης, ροής κλπ).  

• Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών  

• Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται 

• Τα έργα που σχετίζονται με την διάνοιξη νέων φρεατίων για την κατασκευή υπόγειων Τοπικών 

Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης & Παροχής 

(χωματουργικά, έργα Πολιτικού Μηχανικού κλπ.), την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών Ύδρευσης 

εντός του φρεατίου για την εγκατάσταση των οργάνων.  

• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου.  

• Δοκιμές ολοκλήρωσης εργασιών και παράδοσης του συστήματος.  

• Παράδοση σχεδίων.  

• Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού 

στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.  

• Παράδοση τεκμηρίωσης.  

• Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας.  

• Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος 
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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.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών είναι η 20-11-2020 και ώρα 14:00μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 27-11-2020 και ώρα 

11:00πμ. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της  προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έντεκα 

(11) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή. 

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 είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (29.600,00€). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (12 μήνες για την παράδοση και 12 μήνες για την 

τεκμηρίωση - δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 

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, 

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. 
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Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι ενταγμένο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο 

πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», βάσει της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ.οικ. 

2658/30-3-2018 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5001609.  

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ27510051).  

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα πέντε 

χιλιάδες διακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (1.835.200,00 €). Από το ανωτέρω ποσό, το 

επιλέξιμο τμήμα του ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.480.000,00 €), 

ενώ ο αναλογούν σε αυτό το ποσό Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 355.200 €) δεν είναι επιλέξιμος και δεν εγγράφεται 

στο ΠΔΕ. 

Ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξης και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή και τα αιτήματα για 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού, παρέχεται από την 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, Βιολογικός Καθαρισμός Χερσονήσου ΤΚ 70007, αρμόδιος υπάλληλος κος. Ιωάννης 

Βρετουδάκης, τηλ. 2897023325, fax 2897023002, email: ivretoudakis@gmail.com 

Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05/10/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Μάλια  13 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου 

 

Εµµανουήλ Ματθαιάκης 
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