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 ΘΕΜΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της 
ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 
αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15. 
β) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
γ) του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 
δ) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».   
ε) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 
στ) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 
ζ) του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
η) του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
θ) του άρθρου 12 του Ν.4597/2019 (Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 
4770/2021 (Α’ 15). 
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ι) του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». 
ια) του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37.  
ιβ) του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 
ιγ) του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 
ιδ) του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 
ιε) του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις». 
ιστ) του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 
ιζ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
ιη) του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 
της Α.Ε.Π.Π.». 
ιθ) του π.δ. 13/20-2-2018 (Α’ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής». 
κ) του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

2. Την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (Β’ 892) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ποιότητα του νερού 
της ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 
(Β’ 630) και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 
(Β’3282) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, της 3ης 
Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)», 
που υπερισχύει ως μεταγενέστερη που αντικαθιστά την προηγούμενη σε όποια σημεία 
υπάρχει  διαφοροποίηση. 

3. Την υπ' αριθμ. 57654/22-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781). 

4. Την αριθ. 2879/2-3-2018 (Β’ 879) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 
και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 4954/3-4-
2018 (Β’ 1526) απόφαση όμοια. 
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5. Την με αριθ. 2903.5/92965/2019 (Β’ 5056/31-12-2019) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε με τις  Αριθμ. 2903.5/37112/2022 (Β’ 
2750/02-06-2022) και Αριθμ. 1000.0/55832/2022 (Β’ 4182/05-08-2022) Αποφάσεις του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

6. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

7. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

8. Την με Αριθμ. 1000.0/30142/2021/27-4-2021 (ΥΟΔΔ 341/28-4-2021) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής». 

9. Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

10. Το έργο με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης 
υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΕ 330, τροπ. 0 με Α.Π. 
70574/13-7-2022 (ΑΔΑ: 66ΩΧ46ΜΤΛΡ-Θ4Λ) οικ. έτους 2022.  

11. Την αριθμ. 323/2013 Σύμβαση, μεταξύ της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και της προμηθεύτριας εταιρείας 
“SYCHEM A.E.” «Προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης», καθώς και την τροποποίηση 
αυτής (ΑΔΑΜ: 14SYMV002342754) για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης 
δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα, για την υδροδότηση των νησιών Λειψών και Κιμώλου. 

12. Την από 06.11.2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & 
Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Λειψών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή 
πόσιμου νερού για τις ανάγκες του δήμου Λειψών» (ΑΔΑ: ΨΤ534653ΠΩ-7ΘΥ), όπως 
τροποποιήθηκε με την από 29.07.2021 1η Τροποποίηση της αυτής (ΑΔΑ: ΩΥΧΒ4653ΠΩ-
6ΣΘ), και την από 31.03.2022 2η Τροποποίησή της (ΑΔΑ: 92ΖΑ4653ΠΩ-Ν5Φ). 

13. Την με αριθ.πρωτ. 3122.1-Λ40/10172/2019/8-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΠ1Ο4653ΠΩ-625) απόφαση 
του  Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Προσωρινή 
εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στη θέση "Κατεργόμολος" του Δήμου 
Λειψών», με την οποία εγκρίθηκε η προσωρινή εγκατάσταση/λειτουργία μονάδας 
αφαλάτωσης στη θέση "Κατεργόμολος" του Δήμου Λειψών έως 31-12-2020, σύμφωνα με 
το άρθρο 50 του Ν.4487/2017 (Α’ 116) καθώς και την μόνιμη άδεια λειτουργίας της 
31/12/2020 με αριθμό γνωστοποίησης 1186126. 

14. Το από 6-5-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής Συνοδών ‘Έργων 
Προσωρινής Εγκατάστασης Μ/Α στο Δήμο Λειψών (διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ. 4122.72-
10/1534/7-5-2019 έγγραφο της Επιτροπής), με το οποίο έγινε η παραλαβή των συνοδών 
έργων «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». 

15. Την με αρ.πρωτ. 4.151.13-22/453/8-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΛ04653ΠΩ-ΣΔ2) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Συγκρότηση κοινής 
επιτροπής παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Λειψών – συγκρότηση  
επιτροπής παραλαβής πόσιμου νερού». 
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16. Το Πρακτικό Νο1/20-6-2019 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης της παραγράφου 12 του γνωστικού μέρους της παρούσας, με την οποία 
διαπιστώθηκε ότι η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η τροφοδοσία με πόσιμο νερό της 
δεξαμενής του Δήμου Λειψών είναι η 5η Μαΐου 2019, η οποία αποτελεί την ημερομηνία 
έναρξης της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Λειψών. 

17. Το από 27-6-2019 (αρ.πρωτ. ΓΓΑΙΝΠ: 2344/4-7-2019) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 
κμ/ημέρα για τη νήσο Λειψοί». 

18. Την υπ’αρ.500/27-12-2018 σύμβαση (ΑΔΑ:72ΧΣ4653ΠΩ-ΗΩ9,ΑΔΑΜ:19SYMV004478273) 
με την εταιρεία «SYCHEM Α.Ε.», με θέμα «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» καθώς και της από 10-8-2021 1ης τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: 6ΗΒΞ4653ΠΩ-4ΓΒ, 
ΑΔΑΜ: 21SYMV009092162) και της από 9-3-2022 2ης τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: 
9Λ644653ΠΩ-0ΟΡ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010176488). 

19. Την με αρ πρ. 4121.52-13/2344/19/22-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΔ4653ΠΩ-1Λ0) Απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Οριστική παραχώρηση μονάδας 
αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα στο Δήμο Λειψών». 

20. Την με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2039/18-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΗΦ46563ΠΩ-ΕΩΓ) Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  με θέμα « Έγκριση σύναψης νέας 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 
και  Δήμου Λειψών για την υλοποίηση του έργου: ‘’Παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες 
υδροδότησης του Δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών’’» 

21. Την από 20/07/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & 
Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Λειψών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή 
πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Λειψών» (ΑΔΑ: 6Υ0Θ4653ΠΩ-ΝΝΤ). 

22. Το αριθμ. 1.314/15-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010942937) Υπηρεσιακό Σημείωμα-Πρωτογενές 
Αίτημα της Δ/νσης Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

23. Την αρ.πρ. 4122.72-10/2042/19-7-2022 (ΑΔΑ:6ΡΠΓ4653ΠΩ-ΡΞ7,ΑΔΑΜ:22REQ010955660) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία 
εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη ποσού 225.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 279.000,00€ (με ΦΠΑ 
24%) σε βάρος του ΚΑΕ 2420289001 του Ειδικού Φορέα 1041-203-0000000, για την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας της υφιστάμενης 
μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/ημέρα στο Δήμο Λειψών και η επεξεργασία 
θαλασσινού νερού με τη μέθοδο αντίστροφης ώσμωσης με σκοπό την παροχή 
προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες θα 
παραδίδονται στη δεξαμενή του Δήμου Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

24. Την με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2087/22-7-2022 (ορθή επανάληψη της 25ης-7-2022) 
Εισήγηση με θέμα «’Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την 
επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ‘’Συντήρηση-παρακολούθηση 
καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Λειψών, 
δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες 
υδροδότησης του Δήμου Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, τον ορισμό 
χειριστών στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού’’». 

25. Την με αρ.πρωτ. 4151.11-85/2092/25-7-2022 (ορθή επανάληψη της 25ης-7-2022) 
απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση-
παρακολούθηση καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο 
Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες 
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υδροδότησης του Δήμου Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (ΑΔΑ: 
ΨΓΣΖ4653ΠΩ-8ΣΟ). 

26. Την με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2089/12-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011235255) Διακήρυξη 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΓΓΑΙΝΠ για την 
παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση-παρακολούθηση καλής λειτουργίας της 
μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα και παροχή 
πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών» (με α/α συστήματος:  169292). 

27. Την με αρ.πρωτ. 38837 ΕΞ 2022/29-9-2022 Ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και 
Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας από την 
Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 έως την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08:00, 
προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης 
δεδομένων του. 

28. Το γεγονός ότι ως καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 
της παραγράφου 26 του γνωστικού μέρους της παρούσας έχει ορισθεί η Τρίτη 18.10.2022 
και ώρα 14:00 και ως εκ τούτου κρίνεται απολύτως αναγκαία η παράταση αυτής καθώς 
και η  μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ως άνω διαγωνισμού, 
λόγω της προγραμματισμένης μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 14.10.2022 και 
ώρα 18:05 έως την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08:00, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η 
διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών του ως άνω διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
«Προμήθειες και Υπηρεσίες». 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 
στον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2089/12-09-2022 
(ΑΔΑΜ: 22PROC011235255) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση-
παρακολούθηση καλής λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Λειψών, 
δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης 
του Δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» (με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:  
169292), καθώς και την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών 
προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού), ως εξής: 
α) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:  

25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 
β) Ημερομηνία αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού):  
    01/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ως άνω με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2089/12-09-2022 
(ΑΔΑΜ: 22PROC011235255) διακήρυξης. 

3. Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως 
αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.6 της Διακήρυξης με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2089/12-09-
2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011235255), ήτοι δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και εν συνεχεία δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (στον ιστότοπο του διαγωνισμού με μοναδικό 
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συστημικό αριθμό α/α 169292) και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr) και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής (www.ypai.gr). 

 

                                            Ο Γενικός Γραμματέας   
 
 
 

                                                 Εμμανουήλ Κουτουλάκης  
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Δήμος Λειψών 
e-mail: dlipson@otenet.gr, dimoslipson@gmail.com, gymagos@hotmail.com 
 
Ε.Δ.: 
1. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  
3. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης ΓΓΑΙΝΠ  
4. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Μελετών, ‘Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας 
5. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων 
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