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                                Πρέβεζα   05/10/2022 
                                Αριθ. πρωτ.:τ.τ.140347/4841 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 
 
 
 
 

 
             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 του υποέργου: 

 «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής» , του 

ΠΑΑ 2014-2020 

με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022041074 

 
Ο Δικαιούχος Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας  προκηρύσσει 

ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής» της πράξης «Έργα 
εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόϊδα – 
Μαυρής της Περιφέρειας Ηπείρου», ( CPV: 31710000-6 (Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός), CPV: 
32441000-6 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας),CPV: 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα 
παρακολούθησης),CPV: 38411000-9 (Υδρόμετρα),CPV: 38421110-6 (Μετρητές ροής), CPV: 
38424000-3 (Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου), CPV: 42131160-5 (Δίκτυο κρουνών 
υδροληψίας),CPV:  43323000-3 (Εξοπλισμός άρδευσης) 

Κωδικός ΝUTS: EL 541, συνολικού προϋπολογισμού 395.161,29 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 94.838,71),  (490.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) . 

 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: 

 Η προμήθεια των ηλεκτρονικών υδροληψιών, η προμήθεια και εγκατάσταση των 

λογισμικών παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου του δικτύου άρδευσης, η θέση σε 

λειτουργία όλων των στοιχείων του εξοπλισμού μαζί με τα παρελκόμενά τους και η 

παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι έως IV, που αποτελούν 

ΑΔΑ: 6Τ4Η7Λ9-6ΗΖ



Περίληψη Διακήρυξης_Π.Α.Α. 2014 - 2020                          2/3 

αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 

 
 Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για προμήθεια υλικών ή εξοπλισμού, εργασία και παροχή 

υπηρεσίας, οι οποίες-έστω και αν δεν αναφέρονται στα τεύχη- είναι απαραίτητες για την 

πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης. 

Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σαν ενιαίο τμήμα, δεν μπορεί να χωριστεί σε 
επιμέρους τμήματα λόγω της φύσης της προμήθειας. Προσφορές υποβάλλονται για το 
σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της 
πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και 
www.preveza.gr: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Προκηρύξεις ► Προμήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής, στις 05/10/2022.1. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες, που 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

   Ως ημερομηνία έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: ορίζεται η  ημερομηνία     
ανάρτησης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Ως καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών ορίζεται η 07/11/2022, 
ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  15:00.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 09/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00., η 
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με 
αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών υπό προμήθεια. 

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.  
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του 

                                                
1 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση 

της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ 
άρθρο 36 της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού 

http://www.preveza.gr/
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άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-
2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής,  η οποία 
εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς 
Φ.Π.Α.,  το ύψος της οποίας  ορίζεται σε 7.903,23 Ευρώ και ισχύ μέχρι και ένα μήνα μετά 
τον  χρόνο  ισχύος των προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 
του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022041074, συνολικού  προϋπολογισμού πράξης: 
2.199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014 – 2020, συγχρηματοδοτείται από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΣΕ08210009. 

Προβλέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής στον Ανάδοχο,  μέχρι ποσοστού 40% 
της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του 
έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1898/12-09-2022 σύμφωνη 
γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). 

Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. 
στις 30/09/2022 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 
2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2021ΣΕ08210009. 
  

ΠΡΕΒΕΖΑ, 05/10/2022 
 
 

             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

                      Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

                                                                                                                                

                  ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                     
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