
                                                         
                                                                                                          
                                                                                                          

                                                                      
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
    

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο
βάσει τιµής για κάθε οµάδα
«Συντήρηση και επισκευή
συνολικής εκτιµώµενης αξίας
 
ΕΡΩΤΗΜΑ µέσω ηλεκτρονικής
 
Σχετικά µε τη πρόσκληση υποβολής
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε
 
1) Στο παράρτηµα Ι -Τεχνικών
ζητούµενων πινάκων ελέγχου
γεώτρηση θα έχει inverter;
2) Στο παράρτηµα Ι -Τεχνικών
ζητούµενων πινάκων ελέγχου
προστασίες στην αντλία για
υποβρύχιες αντλίες, όσο και
ελαιοδοχείο για τη λειτουργία
αναφέρεται; 
3) Στο παράρτηµα Ι - Τεχνικών
Υλικά (σελ. 61), απαιτείται για
απαιτήσεις σε κατάσταση κανονικής
κατά 15%.Αυτή η απαίτηση
µανοµετρικό ύψος να είναι αυξηµένα
λειτουργίας; 
4) Υπάρχει η δυνατότητα να
αποσφράγιση των προσφορών
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ µέσω ηλεκτρονικής

1. H κάθε γεώτρηση θα
µε παράλληλη τοποθέτηση

                                                                     Βαθµός Ασφάλειας: Αδιαβάθµητο

                                                                                                          Βαθµός Προτεραιότητας

                                                                                                          Χρόνος ∆ιατήρησης Πενταετία

                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 218941/1

                                                                                                 Αθήν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 
µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά αποκλειστικά

κάθε οµάδα ξεχωριστά και επί του συνόλου των άρθρων
και επισκευή ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων γεωτρήσεων

εκτιµώµενης αξίας 74.400,00 ευρώ συµπ. Φ.Π.Α. 24% 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 30-08-2021: 

πρόσκληση υποβολής προσφοράς του ∆ήµου Αθηναίων
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», µε αρ. πρωτ. 215898/27-08-2021, 
µας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: 

Τεχνικών Προδιαγραφών στα τεχνικά χαρακτηριστικά
ελέγχου µε inverter (σελ. 58), κάθε πίνακας σε κάθε

 inverter; 
Τεχνικών Προδιαγραφών στα τεχνικά χαρακτηριστικά
ελέγχου µε inverter (σελ. 58), ζητείται ο πίνακας να
για την παρουσία νερού στο ελαιοδοχείο. Τόσο

όσο και οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες δεν περιλαµβάνουν
λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή αυτή

Τεχνικών Προδιαγραφών στην παράγραφο Εργασίες
απαιτείται για το αντλητικό συγκρότηµα να υπερκαλύπτει
κατάσταση κανονικής λειτουργίας, που αναφέρονται, 

απαίτηση αφορά τόσο τη ζητούµενη παροχή όσο και
να είναι αυξηµένα κατά 15% από το ζητούµενο σηµείο

δυνατότητα να παραστεί εκπρόσωπος της εταιρείας κατά
προσφορών; 

µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 1.9.2021 (επισυνάπτεται

γεώτρηση θα περιλαµβάνει τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος
παράλληλη τοποθέτηση και σύνδεση ενός πίνακα ελέγχου inverter.

Ασφάλειας Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ατήρησης: Πενταετία 

218941/1-9-2021 

Αθήνα 1-9-2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ –  

προσφορά αποκλειστικά 
των άρθρων της για τη 

εγκαταστάσεων γεωτρήσεων», 

Αθηναίων, µε θέµα 

2021, 

χαρακτηριστικά των 
πίνακας σε κάθε 

χαρακτηριστικά των 
πίνακας να παρέχει 

Τόσο οι 
δεν περιλαµβάνουν 

προδιαγραφή αυτή που 

παράγραφο Εργασίες & 
υπερκαλύπτει τις 

τουλάχιστον 
παροχή όσο και το 
ζητούµενο σηµείο 

εταιρείας κατά την 

επισυνάπτεται): 

αντλητικού συγκροτήµατος 
ελέγχου inverter. 



2. Σε περίπτωση που ο ηλεκτροκινητήρας του αντλητικού συγκροτήµατος 
είναι ελαιόψυκτος, η απαίτηση προστασίας από εισχώρηση ύδατος εντός 
του θαλάµου ειλαίου θα καλύπτεται από τις δυνατότητες του πίνακα 
ελέγχου. 

3. Το αντλητικό συγκρότηµα θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις σε 
κατάσταση κανονικής λειτουργίας, όπως αναφέρονται σε κάθε περίπτωση, 
τουλάχιστον κατά 15% της ζητούµενης παροχής. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών και Αποθηκών – Τµήµα ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 1.9.2021  

4. Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την Παρ. 5, περ. α) του Άρθρου 40 του 
Ν. 4782/2021 και το άρθρο 3.1.1 της εν λόγω ∆ιακήρυξης (Α.Π. 215898/27-
8-2021, Α∆ΑΜ: 21PROC009124214), Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των 
προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιµα µόνο στα 
µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την Αναθέτουσα Αρχή (Άρθρο 16 
παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες). 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


