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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο Δήμος Κέας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων», 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 εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 627.700,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 
150.648,00 € ήτοι σύνολο δαπάνης 778.348,00 €.  

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης του Δήμου και συγκεκριμένα την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 6 
τοπικών σταθμών ΤΣΕ, την εγκατάσταση Fixed network, την προμήθεια ΦΣΕ, την προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών ΚΣΕ και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, 
τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου 
Εσωτερικών σύμφωνα με την Υπ. Αρ. Πρωτ. 29821/17-04-2019 απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα 
Φιλόδημος Ι και την Υπ. Α. Π. 829/18-06-2020 απόφαση μεταφοράς της στο πρόγραμμα Αντώνης 
Τρίτσης.  

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «άνω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του 
Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 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 
(αρ. 133665) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 05η Ιουλίου 2021 και ώρα 
15:00μμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 09η Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00πμ. 

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 12.554,00 Ευρώ. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - 
στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της 
οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Προκήρυξη της 
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/05/2021 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβε συστημικό αριθμό 2021/S 105-277711 και 
δημοσιεύτηκε στις 02/06/2021. 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2288360025, αρμόδια υπάλληλος: Δεμένεγα Δήμητρα) και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.kea.gr.  

 

Η Δήμαρχος Κέας 

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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