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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ, ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ, ΜΕ CPV: 65122000-0 

 
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 

σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 4122.72-10/2936/5-10-2017 απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α, ΑΔΑΜ: 17PROC002048408) διακηρύσσει συνοπτικό 

διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Προσωρινή εγκατάσταση και 

λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 

δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως, για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών», με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής,σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 4487/2017 και στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016. 

2. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ.2251350311-312 , fax: 2251041175, e-mail: 

genikos@ypai.gr  

3. Αντικείμενο έργου: Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της 

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως, στη θέση 

Κατεργόμολος της νήσου Λειψών, για την παραγωγή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου 

Λειψών έως 31-12-2020. 

4. Προϋπολογισμός: 483.600,00€ (τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 390.000,00 € (τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 93.600,00 € (ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ) ΦΠΑ 24%. 

5. Χρηματοδότηση: Το έργο θα βαρύνει την ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του  έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων 

νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου». 

6. Διάρκεια σύμβασης: Μέχρι 31-12-2020.  

7. Τόπος παράδοσης: Δήμος Λειψών. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, 

σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών τα οποία μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

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 ΣΑΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
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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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
 
για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  

9.Υποβολή προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλουν, 

επί αποδείξει, τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με τους εξής 

τρόπους: α) Την αποστολή τους στο Yπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3ο 

(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Γραφείο 425), ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή με courier 

ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, β) Την κατάθεσή τους 

ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, την 24/10/2017 

ημέρα Τρίτη και έως ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), στην αρμόδια Επιτροπή 

διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων των άρθρων 117 και 118 του 

Ν. 4412/2016, στο Κτίριο ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά, 3
ος

 όροφος, αίθουσα 

συνεδριάσεων αρ. 318. 

10. Χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

11. Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται. 

12. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική. 

13. Λοιπές πληροφορίες: Η πρόσκληση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από τις ηλεκτρονικές σελίδες του 

Υπουργείου www.yen.gr, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής www.ypai.gr, και του 

Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

ζητήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση genikos@ypai.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις κατά  τις πρώτες οκτώ (08) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης του διαγωνισμού, 

δηλαδή μέχρι και την 17/10/2017.  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

αναφέρονται στην διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχει καταχωρηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) και του 

Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr). 

 

                                                                                                                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

                                                              ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΘΩΣ4653ΠΩ-ΓΦ8


		2017-10-06T13:07:51+0300
	Athens




