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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (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 για την πράξη: 
 
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ, 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ". 

 
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 έξι (36) 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,. 
Πιο συγκεκριμένα: 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16/07/2019 και ώρα 12:00.  
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 23/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και 
Ελέγχου Διαρροών Δικτύων  Ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Παραληθαίων, 
Παλαιοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και 
Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων» και περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
Το Σύστημα Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών θα αποτελείται από τον 
Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στο 
κεντρικό αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑ, στην οδό Λάκμωνος. Ο τελευταίος, θα επεκταθεί 
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κατάλληλα ώστε να διασυνδεθεί, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με τους 
πενήντα τέσσερεις (54) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες 
θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):  

32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου». 

32441100-7 «Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.856.788,40€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.497.410,00 και 
ΦΠΑ: €359.378,40). 
 
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 29.948,20ευρώ , που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 
τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 22 μήνες, που περιλαμβάνει 19 μήνες για την 
προμήθεια - εγκατάσταση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία. Μετά την οριστική 
παραλαβή του συστήματος θα ακολουθήσουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες εγγυημένης 
λειτουργίας. 
 
Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στον άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και 
Προστασία του περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», βάσει της 
με αρ. πρωτ.  2417/22.03.2018 απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης 
Τομεακών  ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5001673. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 
Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ κατά ποσό ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (1.497.410,00€) 
 

ΤΡΙΚΑΛΑ 
13/06/2019 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 
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