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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πινάκων αυτοματισμού και 
αναλογικών οργάνων μέτρησης στάθμης για αντλιοστάσια λυμάτων των οικισμών Χώρας και Λιβάδι του Δήμου 
Αστυπάλαιας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεων του όπως ισχύουν. 
  
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Διεύθυνση: Χώρα Αστυπάλαιας, 85900 
Τηλέφωνο: 22430 61406, 61866                                                   

2. Τίτλος: «Προμήθεια πινάκων αυτοματισμού και αναλογικών οργάνων μέτρησης στάθμης για αντλιοστάσια 
λυμάτων των οικισμών Χώρας και Λιβάδι του Δήμου Αστυπάλαιας»  

3. Προμήθειες -  εκτιμώμενη αξία: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων  ισχύος και 
αυτοματισμού τριών (3) αντλιοστασίων λυμάτων των οικισμών Λιβαδιού και Χώρας του Δήμου Αστυπάλαιας. 
Μαζί με τους πίνακες θα γίνει και η προμήθεια πέντε (5) οργάνων μέτρησης στάθμης κατάλληλα για λύματα 
με την μέθοδο της υδροστατικής πίεσης, όπως επίσης και τριών (3) GSM Modem και δώδεκα (12) inverter 
(Μετατροπείς συχνοτήτων) για τη βέλτιστη λειτουργία των αντλιοστασίων, στην προσπάθεια που γίνεται για 
την συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας τους, εκτιμώμενης αξίας 34.162,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (6.612,00 €) – CPV (CPV) : 31211100-9 (Ηλεκτρικοί πίνακες), 38410000-2 (Όργανα μέτρησης), 32552410-
4 (Μόντεμ), 32552420-7 (Μετατροπείς συχνοτήτων).  

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών. 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικών 

πινάκων  ισχύος και αυτοματισμού τριών (3) αντλιοστασίων λυμάτων των οικισμών Λιβαδιού και Χώρας του 
Δήμου Αστυπάλαιας. Μαζί με τους πίνακες θα γίνει και η προμήθεια πέντε (5) οργάνων μέτρησης στάθμης 
κατάλληλα για λύματα με την μέθοδο της υδροστατικής πίεσης, όπως επίσης και τριών (3) GSM Modem και 
δώδεκα (12) inverter (Μετατροπείς συχνοτήτων) για τη βέλτιστη λειτουργία των αντλιοστασίων, στην 
προσπάθεια που γίνεται για την συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας τους. 
Οι άνω προμήθειες γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας συντήρησης, εκσυχρονισμού και βελτιστοποίησης 
της λειτουργίας των αντλιοστασίων λυμάτων των οικισμών Λιβάδι και Χώρας του Δήμου Αστυπάλαιας. 
Επομένως όλες τις προμήθειες θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποξήλωσης και τοποθέτησης των νέων 
μηχανημάτων στις θέσεις που θα θεωρηθούν ως οι καταλληλότερες, σε συνεννόηση με την υπεύθυνη 
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υπηρεσία. Στο παραπάνω κόστος θα συμπεριλαμβάνεται και η δοκιμαστική λειτουργία των πινάκων, για τον 
έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των αντλιοστασίων από την επιτροπή παραλαβής των προμηθειών.   
Με την παράδοση της εγκατάστασης ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, με κατάλληλο 
προσωπικό, τους τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης, εκμετάλλευσης και επισκευής 
των εγκατεστημένων διατάξεων. 

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
7. Συνολικός προϋπολογισμός: 

27.550,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
6.612,00 € Φ.Π.Α. (24%) 
34.162,00 € συνολικός προϋπολογισμός. 

8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για τρεις (3) μήνες. 
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2 
% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.  

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης γίνεται από ειδικευμένα έσοδα 
(ΣΑΤΑ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. : 30.7131.03, 30.7135.03, 30.7135.04, με 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Αστυπάλαιας. 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αστυπάλαιας, οδός: Χώρα 
Αστυπάλαιας (Δημαρχείου), ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 85900 και στο τηλέφωνο 22430 61406,61866 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Αστυπάλαιας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.astypalaia.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, 
άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Αστυπάλαιας, την 7η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00 μ.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας 
του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή 07/09/2021 και ώρα 10:30 π.μ.  

13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες. 
15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 

εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από 
τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».  

18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού.  

 
 

Ο Δήμαρχος  Αστυπάλαιας 

 

Νικόλαος Κ.  Κομηνέας 
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