
 

 

  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση:  Στρ.Ν.Ρόκα 45 
Τηλέφωνο:  2132014904                                                                                       
Φαξ:             2105555880 

Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα 
                                                                                                                   Μάνδρα 17.10.2018 

                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.17564 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των 

ορίων, για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και 

λειτουργία του συστήματος υδροδότησης των παραλιακών περιοχών του Δήμου Μάνδρας - 

Ειδυλλίας". 

Η παρούσα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ08510062) στο 

πλαίσιο της Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και 

λειτουργία του συστήματος υδροδότησης των παραλιακών περιοχών του Δήμου Μάνδρας - 

Ειδυλλίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με βάση 

την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5467/23-05-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 -2020 και έχει λάβει κωδικό MIS/ ΟΠΣ 5003999. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/11/2018 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 30.11.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πμ. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: 

ΤΜΗΜΑ 1  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επτά (7) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 

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

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

παραμέτρους) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα 

http://www.promitheus.gov.gr/


δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο παρακολούθησης των κρίσιμων φυσικοχημικών 

παραμέτρων, απολύμανσης του παρεχόμενου νερού και εντοπισμού των απωλειών του 

δικτύου, θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου 

και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά το 

κατασπαταλούμενο νερό και το κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων και των 

αντλιοστασίων.  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι (6) Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας  και 

Πίεσης (Σ.Ε.Π.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (ποιότητας, 

πίεση) σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα 

επιτευχθεί η παρακολούθηση των κρίσιμων αυτών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο και 

η άμεση ενημέρωση σε περίπτωση υπέρβασης των δοσμένων ορίων.  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) Σταθμών Ελέγχου Παροχής και 

Διαχείρισης Πίεσης  (Σ.Ε.Π.Π.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων 

(παροχή, πίεση) και την εξελιγμένη διαχείριση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του 

εσωτερικού δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα επιτευχθεί η παρακολούθηση σε 

πραγματικό χρόνο της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου και η εξελιγμένη διαχείριση 

της πίεσης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες με άμεσο σκοπό την δραστική μείωση 

των διαρροών και των θραύσεων.  

 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του 

συνολικού συστήματος. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα αναπτυχθεί σύστημα 

εξυπηρετητών στο οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες εφαρμογές και τα 

απαραίτητα λογισμικά ελέγχου και διαχείρισης του συνολικού συστήματος. Επίσης θα 

υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης επικοινωνιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει 

το σύνολο των δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το 

επικοινωνιακό δίκτυο για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του. 

 Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό 

διαρροών που περιλαμβάνει: 

 Ψηφιακό συσχετιστή (1 τμχ),  

 Τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών (10 τμχ)  

 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας  

 Τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος 

ΤΜΗΜΑ 2  

 Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό 

διαρροών που περιλαμβάνει: 

 Ακουστικό γαιόφωνο (1 τμχ)  



 

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) : 32441100-7 και 32441200-8.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 849.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 685.000,00 €,   ΦΠΑ : 164.400,00 €). Αναλυτικά ανά 

τμήμα η αξία της σύμβασης είναι : 

Τμήμα 1: 838.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

676.500,00 €,   ΦΠΑ : 162.360,00 €) 

Τμήμα 2:  10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.500,00 

€,   ΦΠΑ : 2.040,00 €) 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2017ΕΠ08510062). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του 

συστήματος υδροδότησης των παραλιακών περιοχών του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας» η οποία 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης 

με αρ. πρωτ. 5467/23-05-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και 

έχει λάβει κωδικό MIS/ ΟΠΣ 5003999. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης για το τμήμα 1 ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της και για το τμήμα 2 τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 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. 

Μάνδρα, 17.10.2018 

 

Η Δήμαρχος  

Ιωάννα Κριεκούκη 
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