
 
 

 
 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                            Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.065.867,28 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» 
προϋπολογισμού 2.065.867,28 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ , Νομός Αχαΐας - GR 250.08, Χαλανδρίτσα, Ελλάδα - τηλ: +30 
26943 60333 - fax: +30 26943 60331 - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@erymanthou.gr, Ιστοσελίδα: 
http://www.erymanthou.gr, αρμόδιοι για πληροφορίες Ευάγγελος Τσιλίγκας (μελέτη-τεχν. Προδιαγραφές) 

τηλ: 26943 60330 και Κανελλάκης Ηλίας (υπεύθυνος διαγωνισμού) τηλ: 26943 60333. 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου http:// 
www.erymanthou.gr. 
3. Κωδικοί CPV: 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα 
παρακολούθησης). 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 632. 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: 
-Την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου ΤΣΕ που θα τοποθετηθούν σε εκατόν εννέα 
(109) θέσεις του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ερυμάνθου, απ’ όπου θα 
παρέχεται τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
αφορούν δέκα (11) Γεωτρήσεις, τριανταπέντε (39) Δεξαμενές, τέσσερα (4) Αντλιοστάσια και πενήντα πέντε 
(55) εισόδους σε οικισμούς.  
-Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην έδρα του 
Δήμου στη Χαλανδρίτσα και απ’ όπου θα εκτελείται η παρακολούθηση του συνόλου  του εγκατεστημένου 
συστήματος αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσης. Επίσης, πέραν του ΚΣΕ που θα εγκατασταθεί στην 
Χαλανδρίτσα, προβλέπεται η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων 
λειτουργίας του δικτύων  από κάθε «πρωτεύουσα» των πρώην Καποδιστριακών Δήμων ή Κοινοτήτων ήτοι 
στο Καλέντζι, στο Λεόντιο και το Σταυροδρόμι μέσω του διαδικτύου από υφιστάμενους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές του Δήμου.  Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω ενός Φορητού 
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Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΦΣΕ) τύπου laptop. 
- Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας  
- Τεκμηρίωση - δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος (2 μήνες). 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης 
ορίζεται σε δέκα τέσσερεις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (12 μήνες για την 
παράδοση, 2 μήνες δοκιμαστική λειτουργία).  
Μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, προβλέπεται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του 
συνολικού συστήματος, για δώδεκα (12) μήνες. 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
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. 
9. Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι 
ευρώ (33.320,00 €) , ήτοι 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ). 

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ. 
11. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Αναφέρονται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης. 
12. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική 
όσο και για την οικονομική προσφορά (άρθρο 2.3 της Διακήρυξης). 
13. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 
4412/2016 (315), ως εξής: 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 07/10/2021 και ώρα 14:00 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (315), ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
13/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. 
15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
16. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων  
Επενδύσεων (με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -Κωδικός MIS 
5038224 ,Κωδ. ΣΑ ΕΠ0011) , με ποσό ύψους 2.065.867,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.065.867,28 €.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑ 63-
7341.009 του προϋπολογισμού του Δήμου Ερυμάνθου ,κατά τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 του Δήμου 

Η σύμβαση  περιλαμβάνεται στη  Πράξη: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας» στον άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του 
περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1494/02-04-2019 
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 5249/18-06-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008787884, 
ΑΔΑ:9Ε74ΩΡΕ-Τ51) απόφαση ανάληψη υποχρέωσης. 

17. Προδικαστικές προσφυγές: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4. της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
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18. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 25/08/2021 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έλαβε Συστημικό αριθμό 2021/S 167-437276 και 
δημοσιεύθηκε στις 30-08-2021. 
19. Συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ): ΝΑΙ. 
20. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον 
ανάδοχο Οικονομικό Φορέα, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η προμήθεια. 
21. Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης: Ο Δήμος Ερυμάνθου δεσµεύεται ότι, θα λάβει 
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, εντοπισµό και επανόρθωση περιπτώσεων συγκρούσεων συµφερόντων, 
που ενδέχεται να προκύψουν τόσο στο σχεδιασµό και προετοιµασία της διαδικασίας όσο και στη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων ανταγωνισµού. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
σύγκρουσης συµφερόντων θα τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 
4412/2016 καθώς και η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση επί της 
συνδροµής ή µη της συνθήκης αυτής. 
 

Χαλανδρίτσα, 30-08-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS
BARIS
Ημερομηνία: 2021.08.30 08:39:07 EEST
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