
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ                                                               

Τ.Κ.85900 

ΤΗΛ.:2243061406 

    

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, 14-03-2023 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1888 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.753,00 € ΜΕ Φ.Π.Α 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 

 

Ο Δήμος Αστυπάλαιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ» με CPV: 42122430-3 (Φυγοκεντρικές 
αντλίες), 31211100-9 (Ηλεκτρικοί πίνακες)  και με συνολικό προϋπολογισμό 26.753,00 € (με ΦΠΑ 
όπου ποσό 21.575,00 € είναι η δαπάνη για τα υλικά και 5.178,00 € είναι ο Φ.Π.Α με συντελεστή 
24%).  

Αντικείμενο της Προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια πιεστικού συστήματος 
και του απαραίτητου εξοπλισμού για την απρόσκοπτη τροφοδοσία με νερό της περιοχής Άγιος 
Βασίλειος του οικισμού Λιβάδι. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται στο Νοτιοδυτικό κομμάτι του οικισμού 
Λιβάδι. Ο Άγιος Βασίλειος είναι μια από τις πολύ αναπτυσσόμενες περιοχές του οικισμού, όπου 
έχουν κατασκευαστεί αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες τα τελευταία χρόνια, με πρόβλεψη και άλλων 
στο προσεχές μέλλον. Αυτό έχει αυξήσει κατακόρυφα τις ανάγκες της περιοχής για παροχή νερού, 
ειδικότερα τη θερινή περίοδο. 
Η περιοχή αυτή τροφοδοτείται από το δίκτυο του οικισμού Λιβάδι, το οποίο ξεκινάει από μία 
δεξαμενή που βρίσκεται σε υψόμετρο 78μ. από τη στάθμη της θάλασσας. Επίσης  η εν λόγω 
δεξαμενή απέχει τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα δικτύου από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Αυτά 
έχουν σαν αποτέλεσμα κατά τους θερινούς μήνες να πέφτει αρκετά η πίεση του νερού στα κτίρια. 
Επίσης υπάρχουν κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε υψηλότερο σημείο από τη δεξαμενή 
τροφοδοσίας, τα οποία καλύπτονται από μία άλλη δεξαμενή, η οποία τροφοδοτείται από γεώτρηση. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε σταθερή παροχή νερού της περιοχής του Αγίου Βασιλείου, 
ειδικότερα τις περιόδους όπου η γεώτρηση δεν έχει αρκετό νερό να συνεισφέρει στο δίκτυο και όσο 
αυξάνονται οι ανάγκες, η παροχή της γεώτρησης είναι ανεπαρκής. 
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν στο να δημιουργηθεί σε μία παλιά δεξαμενή του δικτύου 
ένα σύστημα αύξησης της πίεσης του νερού μέσω μηχανικών μέσων, έτσι ώστε να είναι καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους σταθερή η πίεση σε όλη την περιοχή του οικισμού. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 2/2023 
μελέτη προμήθειας του Δήμου Αστυπάλαιας. Τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να 
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτά έχουν τεθεί στην μελέτη. 

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι τα ειδικευμένα έσοδα του 
Δήμου Αστυπάλαιας (ΣΑΤΑ). 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε. : 25.7131.01, 25.7135.03, σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023. 
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Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της προκύπτουσας τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο 
των προς προμήθεια ειδών. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ποσού  τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (431,50€). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Διάρκεια Σύμβασης: O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  



ΑΔΑ: 645ΞΩΨΧ-4ΟΥ



 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  30/03/202, ημέρα 
Πέμπτη. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Παραλαβή τευχών: 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 
https://www.astypalaia.gr/ . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι  το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr), η αναθέτουσα αρχή 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης. 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία: Γιάνναρος Κωνσταντίνος,  
email: kostantinos_gian@hotmail.com, τηλ.2243062222. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει 
θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
 
 
 
 

ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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