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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό, Άνω των ορίων 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 για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/12/2019 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 17:00. 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 08/01/2020 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00. 

Η σύμβαση στοχεύει στην εγκατάσταση ενός συστήματος συνολικής διαχείρισης του δικτύου 

ύδρευσης του Δήμου Λοκρών το οποίο παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο 

ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και 

ιδιαίτερη μέριμνα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. Το φυσικό αντικείμενο 

της πράξης παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Πενήντα έξι (56) Τοπικών Σταθμών 

Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (ποιοτικά 

χαρακτηριστικά,  παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες 

παραμέτρους)στις βασικές τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δώδεκα (12) Σταθμών Διαχείρισης 

Πίεσης (Σ.Δ.Π.) για την παρακολούθηση και δραστική μείωση των απωλειών του 

εσωτερικού δικτύου μέσω της ρύθμισης της πίεσης σύμφωνα με τις πραγματικές 

ανάγκες του δικτύου σε επιλεγμένες πιεζομετρικές ζώνες.  
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• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έντεκα (11) Σταθμών Μέτρησης 

Πίεσης (Σ.Μ.Π.) για την παρακολούθηση της κρίσιμης παραμέτρου της πίεσης σε 

επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 

Ποιότητας και Πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.) για την παρακολούθηση των παραμέτρων των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών και της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου 

ύδρευσης. 

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

την παρακολούθηση της ποιότητας και την επισκόπηση αγωγών.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ενός (1) Κεντρικού Σταθμού 

Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος περιλαμβάνει εξοπλισμό (Hardware) και λογισμικά 

(Software) για τη συνολική διαχείριση του δικτύου, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε 

υφιστάμενο χώρο γραφείων.  

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και 

• Τεκμηρίωση/ δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τεχνολογιών όπως αυτές που αναφέρθηκαν 

προηγούμενα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ποιότητας και τη μείωση των 

διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λοκρών θα επιτρέψει στην Υπηρεσία τη χάραξη 

μίας ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης των υφισταμένων υποδομών του, ενώ θα είναι σε 

θέση να παρέχει στους Δημότες υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.  

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) : 32441200-8.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.727.628,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.199.700,00 €,   ΦΠΑ : 

527.928,00 €).  

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). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 63-7326.0003 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα  
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» η οποία 

έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

67079/22-11-2018 του Τμήματος Ανάπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 

6ΩΟΑ465ΧΘ7-0ΑΘ) 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του 

Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από 

πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου 

ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16.  

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΔΗΜΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 


