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Η ΔΕΥΑ Τρίπολης (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 προσφορά σε Ευρώ (€) για την πράξη «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» 

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, 

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 10 της Υ.Α. Π1/2390/21.10.2013.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/6/2021 και ώρα 15:00 και η διαδικασία 

θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 05/7/2021, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.    Αριθμός συστήματος: 108486 

Αντικείμενο της πράξης είναι η εγκατάσταση Συστήματος Τηλεελεγχου / Τηλεχειρισμού, Ελέγχου Διαρροών 

και Ποιότητας των Δικτυών Ύδρευσης Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης 

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την : 

• Αναβάθμιση Υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) για τη συλλογή, τον τηλεέλεγχο και τον 
τηλεχειρισμό του συνολικού δικτύου των Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης. Η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι 
εφικτή και μέσω Φορητού Σταθμού Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop. 

• Εγκατάσταση τριάντα έξι (36) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) στις επιλεγμένες Δ.Ε. για παρακολούθηση, 
τηλεέλεγχο και μέτρηση λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη 
κλπ) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείου τους.  

• Την εγκατάσταση ηλεκτρονικών οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του συστήματος 
εξοικονόμησης ενέργειας (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, ομαλών εκκινητών και 
ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κλπ)  στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του 
δικτύου Ύδρευσης των Δ.Ε.. 

• Την εγκατάσταση και διασύνδεση οργάνων ποιοτικού ελέγχου νερού σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή δικτύου 
(κυρίως Δεξαμενές & Γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας. 

• Την αναβάθμιση του υφιστάμενου μοντέλου προσομοίωσης Δ.Ε. Τρίπολης με τις υπόλοιπες Δ.Ε. και τον 
επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας 
του Δήμου με σενάρια ελέγχου του συνολικού συστήματος ύδρευσης.  

• Την εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ που θα διασφαλίζει την 
απρόσκοπτη, ασφαλή, και χωρίς τηλεπικοινωνιακά τέλη επικοινωνία του Συνόλου των εγκαταστάσεων. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του πρόσθετου λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του 
Συστήματος. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (παροχής, πίεσης, κλπ)  

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας 

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

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 «Εξοπλισμός 
τηλεμετρίας και ελέγχου» 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη 
δοκιμαστική λειτουργία, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς 
προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία 
και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και 
συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
της διακήρυξης.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».  
Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(κωδ. ενάριθμου 2020ΕΠ02610023) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ). Η σύμβαση 
περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 της Πράξης: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 3 «Προστασία του 
περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 
πρωτ. 3327/22-10-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 
Ω6ΜΜ7Λ1-ΥΨ8) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5060640. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.397.357,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.126.901,00 €, ΦΠΑ 24% : 270.456,24 €). 

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). 

 
Η παρούσα πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 1099/28-5-2021 

 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΤ 

 

Κωνσταντίνος Τζιούμης 

Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρίπολης 

Δήμαρχος Τρίπολης 
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