
            

 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» 

 

ΤΕΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  990.000,00 € 

                                       Φ.Π.Α. 24 % :  237.600,00 € 

                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  1.227.600,00 € 

 
 

Αρ. Μελέτη 06/2017 
 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 

 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
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Αριθμ. Πρωτ. 3246 

Ύδρα, 3/11/2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την 

"Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού για 

την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης της νήσου Ύδρας". 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/12/2017 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, την 20/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για 

την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά,  παροχή, 

πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις βασικές 

τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου.  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας  

(Τ.Σ.Ε. Ποιότητας) για την παρακολούθηση των κρίσιμων ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

παρεχόμενου νερού σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου.  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης  

((Τ.Σ.Ε. Πίεσης) για την παρακολούθηση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού 

δικτύου.  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Παροχής - 

Πίεσης  (Τ.Σ.Ε. Παροχής - Πίεσης) για την παρακολούθηση της παροχής και της πίεσης σε 

κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου.  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 

Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε. Κατανάλωσης) για τη μέτρηση και την απομακρυσμένη 

παρακολούθηση των καταναλώσεων στις απολήξεις του δικτύου.  

 Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό διαρροών  

 Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού 

συστήματος 

 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος 

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, 

ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση 

στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την 

προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και 

στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως 

προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για 

διάστημα τριών (3) μηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία 

του συστήματος. 

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι 

εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.227.600,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 990.000,00 €,   ΦΠΑ : 237.600,00 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

(12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη 

δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ08510061) και από ίδιους πόρους του Δήμου Ύδρας. Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται την πράξη με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 237/23-05-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5003901. 

Ο Δήμαρχος Ύδρας 

 

 

Γεώργιος Κουκουδάκης 

 

                               

 


