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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας αποτελούμενο από εξοπλισμό, λογισμικά και υπηρεσίες 

που στοχεύει στην δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης και 

αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου.  

Το σύστημα περιλαμβάνει εξοπλισμό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού, εξοπλισμό μείωσης της 

ενεργειακής κατανάλωσης, ΑΠΕ, λογισμικά και εξειδικευμένες υπηρεσίες που στο σύνολό τους 

διασυνδέονται πολλαπλά και διαχειρίζονται συνολικά από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο 

οποίος θα εγκατασταθεί σε χώρο γραφείων του Δήμου. Μέσω του ΚΣΕ θα πραγματοποιείται η 

συνολική παρακολούθηση όλων των υποδομών και θα γίνεται αυτόματη διαχείριση του 

εξοπλισμού, μέσω κατάλληλων λογισμικών με στόχο την επιλογή κάθε σ Περίληψη της παρούσας 

Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο1 2 3, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 Ευρυτανικά Νέα. 

 Ευρυτανικός Παλμός. 

τιγμή του βέλτιστου σεναρίου λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες τροφοδοσίας του δικτύου και την παραγόμενη ενέργεια από το ΦΒ σύστημα.  

Τα δεδομένα που λαμβάνονται και διαχειρίζονται στον ΚΣΕ προέρχονται από 18 σταθμούς τύπου 

ΤΣΕ που αφορούν σε 6 γεωτρήσεις, 6 αντλιοστάσια και 6 δεξαμενές καθώς και από το ΦΒ 

σύστημα.  

Τέλος η σύμβαση περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, 

εκπαίδευσης, παράδοση τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής λειτουργίας, προληπτικής συντήρησης και 

εγγυημένης λειτουργίας.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης»,  

 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»,  

 09331200-0 «Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Στοιχεία» και  

 09332000-5 «Ηλιακές Εγκαταστάσεις». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό ίσο με 1.622.800,00€ (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ 

ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%) ή 

                                                           
1
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

2
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 

του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

3
  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
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αντίστοιχα ποσό ίσο με 2.012.272,00€ (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 27 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και αναλύεται 

ως ακολούθως:  

 12 μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία του 

εξοπλισμού και των λογισμικών της πράξης 

 3 μήνες για την εκπαίδευση, την παράδοση της τεκμηρίωσης, τη δοκιμαστική λειτουργία κι 

την προληπτική συντήρηση και  

 12 μήνες για την εγγυημένη λειτουργία.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την 

τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια συμμετοχής που 

παρέχονται σε επόμενο κεφάλαιο.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1/7/2022 και ώρα 23:30 . 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr).  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 2/6/2022 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  

162940 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 

66 του Ν. 4412/2016. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση ιστ της παραγράφου 3 

του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  και θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής 

προσφορών. 

 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 09/06/2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
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