
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νίκαια 09-11-2021 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 19004 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό 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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΕΛΕΡ» 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/12/2021 και ώρα 14:00μμ.  

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.goν.gr του 

ως άνω συστήματος, την 16-12-2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα .10:00 π.μ. 

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

νέων πινάκων ισχύος με ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης, 

την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού 

Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας και αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων 

αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωση τους στο 

Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Κιλελέρ. Ταυτόχρονα θα γίνει και η προμήθεια 

και εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης νερού σε κάθε καταθλιπτικό  και τροφοδοτικό αγωγό 

του εξωτερικού υδραγωγείο, ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και 

παρακολούθησης του υδατικού ισοζυγίου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.745.000,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.163.800,00 

€, ποσό ΦΠΑ 418.800,00 €) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
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(17 μήνες για την παράδοση και 1 μήνας για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη 

δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 

15.01.07.0167 και 54.00.28.1767 ύψους 45.000,00€ και 10.800,00€ για το έτος 2021, 

1.100.000,00€ και 264.000,00€ για το έτος 2022 και 600.000,00€ και 144.000,00€ για το έτος 

2023 αντίστοιχα σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλελέρ. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο όνομα του Φορέα Υλοποίησης 

(Δήμος Κιλελέρ), ποσού 34.900,00 ευρώ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ), που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ. 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.kileler.gov.gr και μέσω της διαδυκτιακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων 

της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

 

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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