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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό, ηλεκτρονικό 
διεθνή διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητα – τιμής 
(άρθρο 264 του Ν. 4412/2016), με τίτλο: 

 
 «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήματος Αυτόματης καταμέτρησης Υδρομετρητών (A.M.R.) 

στο Δήμο Αγίου Νικολάου» 
προϋπολογισμού 5.200.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

(CPV : 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης») 
 
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.deyaan.gr.  
Διευκρινήσεις δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. από τον  κ. Πεδιαδίτη Γεώργιο, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Δ/νση: Λατούς 8, Αγ. Νικόλαος, ΤΚ 72100, (NUTS EL432) τηλ.: 2841091219, Fax: 2841026726, email: 
deyaan.ty@gmail.com  και g.pediaditis.deyaan@gmail.com.  
Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα  της ΕΑΑΔΗΣΥ  για τη σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών άνω των ορίων του ν. 4412/2016. 
Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την  υπ. αριθμ.  89/22 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με  
ΑΔΑ:Ψ08ΗΟΕΨ5-Μ9Ν 
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.qov.qr του συστήματος με αριθμό 173991.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 16/12/2022 και ώρα, 14:00μ.μ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές, θα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και έχουν χρόνο ισχύος 12 μήνες. 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, την 
τεχνογνωσία και την ικανότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης, ήτοι δέκα πέντε(15)  μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση, και τρείς (3) μήνες για την εκπαίδευση και 
δοκιμαστική λειτουργία. Στην Πράξη περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων που θα 
εγκατασταθούν για 10 έτη . 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται στο ποσό των 104.000,00 ευρώ σύμφωνα με το Παράρτημα 10, θα 
απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου και ισχύος τουλάχιστον 30 
ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Η Προμήθεια έχει με την πρωτ. 1581/02-03-2022 Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε  ΥΠΕΣ  του Υπουργείου  Εσωτερικών ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ", Άξονα Περιβάλλον.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται:  

 από Πιστώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» κατά ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) Επιλέξιμη Δαπάνη. 

 
 Η ΜΗ Επιλέξιμη δαπάνη αφορά την δεκαετούς λειτουργίας και συντήρησης, προϋπολογισμού διακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) καθώς και του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων  ευρώ 
(1.248.000,00 €) ΦΠΑ 24% της πράξης και της 10ετούς λειτουργίας η οποία θα καλυφθεί από  ίδιους 
πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου. 

 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου 
Νικολάου. 
Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος 
«Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της Περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας 
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό. 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες  1. Ανατολή, 2. Νέα Κρήτη, 3. Πατρίς. 
 
 

Άγιος Νικόλαος: 03/11/2022 
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. 

 
 

Ευάγγελος Μαυρικάκης 
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