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                                                                                                                                Προς : Δήμαρχο Αντιπάρου 
                    
  ΘΕΜΑ:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ. 
 
 
Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη για την προμήθεια και εγκατάσταση σύστημα Τηλεελέγχου και ευφυών 
τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με την  υπ 
αριθμ.54/2021 μελέτη 
 
Α/Α Φυσικό αντικείμενο έργου Ποσότητα 

(τεμ.) 
 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου: 

ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
 

 Λεπτομερείς σχεδίαση του εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονόμησης ενέργειας 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού στον Κεντρικό 
Σταθμό Ελέγχου. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού συλλογής δεδομένων των τοπικών 
σταθμών Ελέγχου με 18 σταθμούς του δικτύου ύδρευσης. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού επικοινωνίας 
 Προμήθεια και εγκ/ση οργάνων μέτρησης των τοπικών σταθμών- μετρητές 

παροχής/πίεσης, Σταθμήμετρα, πολυόργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών. 
 Προμήθεια ρυθμιστών στροφών (inverter) 
 Προμήθεια και εγκ/ση εξοπλισμού μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων στις 3 

κύριες δεξαμενές αποθήκευσης νερού  
 Προμήθεια και εγκ/ση έξυπνων υδρομετρητών 
 Ανάπτυξη και εγκ/ση εφαρμογών λογισμικού. 
 Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις 
 Εργοστασιακές και επί τόπου του έργου δοκιμές αποδοχής, δοκιμές 

ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος. 
 Παράδοση σχεδίων 
Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 Χίλιους (1.000) έξυπνους υδρομετρητές κατανάλωσης σε τερματικά σημεία 
του δικτύου ύδρευσης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 

 Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Αντιπάρου από την ΔΕΥΑ Πάρου για την 
υλοποίηση του έργου (39.680,00 €) 

 

 
 

 Σύνολο: 1.832.000,00 
 ΦΠΑ 24%    439.680  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.271.680,00 

 
 
 





 
 
 
 

 Το ποσό των  500.000 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α 24% για το έτος 2022   

 Το ποσό των 1.271.680  ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%  για το έτος 2023 

 Το ποσό των 500.000  ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%  για το έτος 2024 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 1.832.000,00ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ 

24%).  

Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):  32441200-8 (εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 38411000-9 

(υδρομετρητές) 

Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση σύστημα 

Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου 

πολυετούς υποχρέωσης, ποσού 2.271.680,00 € (συμπερ.ΦΠΑ 24%). σε βάρος του ΚΑ : 63-7135.001 του 

προϋπολογισμού 2022 

 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Αναστάσιος Φαρούπος 
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