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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ 
 

O Ππψεδπορ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος  Δελθϊν πποκηπωζζει  

Όηι εκηίθεηαι ζε ανοικηψ διεθνή ηλεκηπονικψ διαγυνιζμψ με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην 
πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ, για ηην 
εκηέλεζη ηηρ ζωμβαζηρ με ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ 
ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ», 
πποχπολογιζμοω δαπάνηρ 3.157.250,30 € πλέον ΦΠΑ. 

Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ είναι ηο ππψγπαμμα ηος  
Τποςπγείος Εζυηεπικϊν, Ππψγπαμμα Ανάπηςξηρ και Αλληλεγγωηρ για ηην Σοπική 
Αςηοδιοίκηζη «Ανηϊνηρ Σπίηζηρ», Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ «Πεπιβάλλον» με ηίηλο 
«Τποδομέρ ωδπεςζηρ».  

Η παποωζα ζωμβαζη σπημαηοδοηείηαι μέζυ επενδςηικοω δανείος πος σοπηγείηαι απψ 
ηο Σαμείο Παπακαηαθηκϊν και Δανείυν, ζςνομολογείηαι με δανειακή ζωμβαζη μεηαξω ηος 
Κςπίος ηος Έπγος και ηος Σαμείος Παπακαηαθηκϊν και Δανείυν και αποπληπϊνεηαι απψ 
πψποςρ ηος Ππογπάμμαηορ Δημοζίυν Επενδωζευν (ΠΔΕ) ηος Τποςπγείος Εζυηεπικϊν». 

Ανηικείμενο ηηρ ζωμβαζηρ αποηελεί η ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και θέζη ζε λειηοςπγία 
Φηθιακϊν Τδπομεηπηηϊν και ολοκληπυμένος ηηλεμεηπικοω ζςζηήμαηορ ανάγνυζηρ και 
διασείπιζηρ ηυν παποσϊν ηος δικηωος ωδπεςζηρ ηος Δήμος Δελθϊν.  Σο αναθεπθέν 
αςηομαηοποιημένο ζωζηημα ανάγνυζηρ και διασείπιζηρ ςδπομεηπηηϊν οδηγεί ζηη εξάλειτη 
ηυν οικιακϊν αθανϊν διαπποϊν και ζηη μείυζη ζε μεγάλο ποζοζηψ ηος μη ηιμολογοωμενος 
νεποω ηο οποίο οθείλεηαι ζε απϊλειερ και ζηην ςποεγγπαθή ηυν ςθιζηάμενυν μεηπηηϊν. 

Ο καθαπψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ ζωμβαζηρ ανέπσεηαι ζε 3.157.250,30 €. 
 
Η ζωμβαζη δεν ςποδιαιπείηαι ζε ημήμαηα. 

Αναλςηική πεπιγπαθή ηος θςζικοω και οικονομικοω ανηικειμένος ηηρ ζωμβαζηρ δίδεηαι 
ζηα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ηηρ διακήπςξηρ. 

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν θςζικά 
ή νομικά ππψζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα μέλη αςηϊν, πος 
είναι εγκαηεζηημένα ζε: α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, β) κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω 
Οικονομικοω Υϊπος (Ε.Ο.Υ.), γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Δ, ζηο 
βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4, 5, 6 
και 7 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ 
ςμθυνίαρ, καθϊρ και δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην ανυηέπυ παπάγπαθο (γ) 
και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν 
ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν. 

Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ, καηα-
ηίθεηαι απψ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ (πποζθέπονηερ), εγγςηηική επιζηολή 

ζςμμεηοσήρ, ποςοφ Τριάντα μίασ χιλιάδων εξακοςίων (31.600,00) ευρώ. 
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Ο διαγυνιζμψρ θα ππαγμαηοποιηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθψπμαρ ηος Εθνικοω ςζηή-
μαηορ Ηλεκηπονικϊν Δημοζίυν ςμβάζευν (ΕΗΔΗ) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πωληρ 
www.promitheus.gov.gr ηος ζςζηήμαηορ με ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπϊν ηην 
06/12/2021 και ϊπα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία σποβολής ηοςρ ηην 10/01/2022 και 
ϊπα 15:00. Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ και ϊπαρ, δεν ςπάπσει δςνα-
ηψηηηα ςποβολήρ πποζθοπάρ ζηο ζωζηημα.  

Σο πλήπερ κείμενο ηηρ Διακήπςξηρ έσει καηασυπηθεί ζηη διαδικηςακή πωλη ηος 
ΕΗΔΗ http://www.promitheus.gov.gr με ςζηημικψ Απιθμψ 144260, ζηο Κενηπικψ Ηλε-
κηπονικψ Μηηπϊο Δημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΔΗ) καθϊρ θα αναπηηθοων και ζηην 
ιζηοζελίδα ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. ηος Δήμος Δελθϊν, ζηη διεωθςνζη (URL): http://www.deyadelphi.gr/. 

Αιηήμαηα παποσήρ διεςκπινίζευν ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά, το αργότερο μέτρι την 
30η/12/2021, και απανηϊνηαι ανηίζηοισα ζηο δικηςακψ ηψπο ηος διαγυνιζμοω μέζυ ηηρ 
Διαδικηςακήρ πωληρ www.promitheus.gov.gr, ηος Ε..Η.ΔΗ..  

Για πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηυν ςπψ ππομήθεια ειδϊν 
ςπεωθςνη η κα. Αθηνά Υπιζηοδοωλος, ηηλ 22650-22151 και ζσεηικά με ηη διαδικαζία ηος 
διαγυνιζμοω ςπεωθςνορ κ. Παναγιϊηηρ Κακκανάρ, ηηλ. 22650-79198. 

Οι δαπάνερ δημοζίεςζηρ ηηρ πεπίλητηρ ηηρ διακήπςξηρ αςηήρ βαπωνοςν ηον/ηοςρ 
ανάδοσο/αναδψσοςρ αναλογικά. 

Άμθιζζα 3 Δεκεμβπίος 2021 
Ο Ππψεδπορ ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ  

Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ  
Δήμος  Δελθϊν 

 
 

ΧΣΗΡΙΟ Ι. ΧΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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