
  

     

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Καπλόβαζι, 25.08.2022 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                                                                 Απ. Ππυη.: 10177 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ                                             

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕ-ΕΛΕΓΥΟΤ, ΣΗΛΕΥΕΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ ΔΙΑΡΡΟΧΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ» 

 

Ο Δήμαπσορ Δςηικήρ άμος 

 

πξνθεξχζζεη δηεζλή αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια, 

εγκαηάζηαζη και θέζη ζε λειηοςπγία ζςζηήμαηορ ηηλε-ελέγσος, 

ηηλεσειπιζμού και ελέγσος διαπποών εγκαηαζηάζευν ύδπεςζηρ ηος Δήμος 

Δςηικήρ άμος», πξνυπνινγηζκνχ 3.996.603,00 εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  

ηνπ Φ.Π.Α. (17 %).  

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Γπηηθήο άκνπ 

Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Σ.Α. 

Οδφο: Πιαηεία Γεκαξρείνπ 

Σαρ.Κσδ.: 832 00 

Σει.: 22733 50801 

Telefax: 22730 32729 

E-mail: dimosdytikissamou@gmail.com  

Ιζηνζειίδα: https://mwsamos.gr  

Κσδηθφο NUTS: EL 412 

 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα:  

Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξέρεηαη απφ ηελ 

πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαζψο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ https://mwsamos.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, αξκφδηα ππάιιεινο θ. 

Κσλζηαληίλνο θηαδάο, ηει. 22733 50855, e-mail: kostasskiadas62@yahoo.gr. 

mailto:dimosdytikissamou@gmail.com
https://
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3. Κυδικοί CPV:  

32441100-7, 32441200-8 

 

4. Κυδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ηηρ 

ςπηπεζίαρ:  

EL 412 

 

5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ:   

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εβδνκήληα ηξηψλ (73) ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ, 

ζε ηζάξηζκεο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, πνπ ζα 

δηαζπλδεζνχλ κέζσ αζχξκαησλ επηθνηλσληαθψλ δηαηάμεσλ θαη ζα παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηειε-ειέγρνπ, ηειερεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ. Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη, επηπιένλ, ηε 

βέιηηζηε ελεξγεηαθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κέζσ πηλάθσλ ηζρχνο κε soft 

starter ή inverter. ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ε ζρεδίαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, 

ζε επίπεδν ινγηθήο θαη θπζηθήο αξρηηεθηνληθήο, ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

θεληξηθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ εμνπιηζκνχ, ε αλάπηπμε, παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ, ησλ νξγάλσλ ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ, ησλ πηλάθσλ 

ηζρχνο, ησλ πιηθψλ παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη νη πξνζαξκνγέο θαη κεηαηξνπέο 

ζε ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ έληαμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε έλα εληαίν νινθιεξσκέλν ζχλνιν. Πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα πεξίνδν ελελήληα (90) εκεξψλ. 

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κφλν γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

6. Επιηόπος επίζκετη - Σοπικέρ ζςνθήκερ:  

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

πξνκήζεηαο ππνρξενχληαη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ ππεξεζία, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ηο απγόηεπο μέσπι ηιρ 13.09.2022, κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΗΓΗ (www.promitheus.gov.gr).  

 

7. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ:  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 

8. Υπόνορ παπάδοζηρ ηυν ππορ ππομήθεια ειδών:  

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε είθνζη δχν (22) κήλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (3 κήλεο). 

 

ΑΔΑ: 6ΔΣ346ΜΦΟ8-ΓΡ7



  

9. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ:  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα κέιε 

απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) Κξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

β) Κξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 

γ) Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ή δηαθξαηηθέο ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο.  

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

  

10. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ:  

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ εμήληα νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ δεθανθηψ 

επξψ (€ 68.318,00). 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά 

ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (δει. ηνπιάρηζηνλ έσο ηηο 02.11.2023).  

 

11. Κπιηήπιο ανάθεζηρ:  

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε 

ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο.  

 

12. Παπαλαβή πποζθοπών:  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr (α/α ζπζηήκαηνο: 170638), ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 01.09.2022 θαη ψξα 08:00. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 03.10.2022 θαη ψξα 13:00.  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζηηο 07.10.2022 θαη ψξα 10:00.  
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13. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  

Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

14. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών:  

Διιεληθή 

 

15. Υπημαηοδόηηζη:  

Η πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ». Η 

δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 63.7341.0004 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022 ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ. ρεηηθή ε κε αξηζ. 574/2022 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηε 

δηάζεζε ηεο πίζησζεο (αλάιεςε ππνρξέσζεο) θαη ε βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα 

ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο 

αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

 

16. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ:   

Αξκφδηνο θνξέαο γηα πξνζθπγέο είλαη ε Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ  

(ΑΔΠΠ). Η άζθεζε πξνζθπγψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.4 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

 

17. Δημοζιεύζειρ:  

Η πξνθήξπμε απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 25.08.2022 ζηελ 

Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ 

(www.promitheus.gov.gr). Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο αλαξηήζεθε ζην πξφγξακκα 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

(https://mwsamos.gr). Δζηάιε, επίζεο, γηα δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο «ΑΜΙΑΚΟΝ 

ΒΗΜΑ» θαη «ΓΗΜΟΠΡΑΙΩΝ & ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΩΝ».  

 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ 

 

 

Αιέμαλδξνο Λπκπέξεο 
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