
                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ          

                
 
                                         «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ» 
 
Κατόπιν ερωτημάτων οικονομικών φορέων και σε συνέχεια της Αριθ. Πρωτ.: 4122.72-

10/2936/5-10-2017 Απόφασης ΥΦ.ΝΑ.Ν.Π. (ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α) με τίτλο «Διακήρυξη 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 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, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 390.000 € χωρίς ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 93.600,00 €, 
δαπάνη με ΦΠΑ 24%: 483.600,00 €) με CPV: 65122000-0», διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

i. Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρ. Β2 ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 

εκτέλεση όλων των συνοδών έργων - παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία 

της μ/α λαβόντες υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4487/2017. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ο ανάδοχος δεν δύναται να διαφοροποιήσει τα ποιοτικά 

στοιχεία του αγωγού πλην των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της διατομής 

(εξωτερική και εσωτερική διάμετρος αγωγού) και να επιλέξει με βάση τα άμεσα 

διαθέσιμα στο εμπόριο, εφόσον υποβάλει μαζί με την τεχνική του μελέτη, 

υδραυλικούς υπολογισμούς για τη δυνατότητα μεταφοράς νερού τουλάχιστον 50 

μ3/ώρα προς τη Δεξαμενή του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν έγκρισής 

μας, ο ανάδοχος δύναται να διαφοροποιήσει (μειώσει) τη διατομή του αγωγού 

διασφαλίζοντας πλήρως τη λειτουργική επάρκεια του αγωγού για τη μεταφορά του 

νερού από τη μ/α προς την ως άνω δεξαμενή.  

ii. Αναφορικά με την εμπειρία των υποψήφιων αναδόχων ισχύουν τα οριζόμενα στην 

παρ. 4.5 του ΠΑΡ. ΙΙΙ. Στον κατάλογο έργων της παρ. 4.6. ΠΑΡ. ΙΙΙ δύνανται να 

περιληφθούν συναφή έργα που έχουν εκτελεστεί την τελευταία 5ετία και έχουν 

ολοκληρώσει 36 μήνες καλής λειτουργίας. 

iii. Αναφορικά με την παραχώρηση της μ/α σε κανονική λειτουργία ισχύουν τα 

οριζόμενα στο ΠΑΡ. ΙΙ.  

iv. Σχετικά με το ερώτημα περί του αριθμού Διακήρυξης επί του ενιαίου Φακέλου 

Προσφοράς αναγράφεται ο αρ. πρωτ. 4122.72-10/2936 της Απόφασης διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού. 

v. Αναφορικά με την ανόρυξη γεωτρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΑΡ. ΙΙ.  

vi. Αναφορικά με τα έργα σωληνώσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΑΡ. ΙΙ σε 

συνδυασμό με το άρθρο 50 του ν. 4487 / 2017. 

vii. Για τις αναγκαίες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις καθώς και τη συχνότητά 

τους ισχύουν τα οριζόμενα στους ειδικούς όρους του ΠΑΡ. ΙΙ. 



viii. Αναφορικά με το ύψος της μηνιαίας διαθεσιμότητας, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με 

τους ειδικούς όρους του ΠΑΡ. ΙΙ ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερησίως την 

ποσότητα που παραγγέλλει ο Δήμος Λειψών. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ποινική 

ρήτρα δεν επιβάλλεται εφόσον έχει καλυφθεί ποσοστό 95% της μηνιαίας 

διαθεσιμότητας και υπό την προϋπόθεση ότι η μη λειτουργία της μ/α οφείλεται σε 

λόγους τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή ανυπαίτιας βλάβης. 

ix. Σχετικά με την συνολική εγγυημένη ποσότητα παραδοτέου επεξεργασμένου πόσιμου 

νερού και σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην οικεία διακήρυξη: 

• Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα πόσιμου νερού που θα παραδίδεται από τον 

Ανάδοχο θα ανέρχεται σε 45.000 κ.μ. ανά έτος και η μέγιστη ποσότητα έως 65.000 

κ.μ. ανά έτος. 

• Η συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παρεχόμενου πόσιμου νερού θα ανέλθει 

σε 135.000 κ.μ. για τρία (3) έτη και η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα θα 

ανέλθει σε 195.000 κ.μ. για τρία (3) έτη. 

• Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και ο ανάδοχος οφείλει να 

παραδώσει τις ποσότητες νερού, για τις οποίες αποζημιώθηκε (ως ελάχιστη 

εγγυημένη ποσότητα) και δεν παρελήφθησαν, μετά το πέρας της σύμβασης και σε 

διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερησίως την ποσότητα που παραγγέλλει ο 

Δήμος Λειψών. Σε περίπτωση που για ειδικούς λόγους ή έκτακτης ανάγκης 

απαιτείται υπέρβαση της μέγιστης ετήσιας προβλεπόμενης ποσότητας πόσιμου 

νερού, απαιτείται η έγγραφη έγκριση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Η σχετική υπέρβαση δύναται 

να συμψηφίζεται με τις ποσότητες προηγούμενων ή επόμενων ετών. Σε κάθε 

περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί υπέρβαση της συνολικής μέγιστης ποσότητας των 

195.000 κ.μ. για τρία (3) έτη,  απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης. 

• Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016, δύναται να 

τροποποιείται η Σύμβαση με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, που 

επισυνάπτεται στη Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν 

ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί συνολική ποσότητα παραδοτέου 

επεξεργασμένου πόσιμου νερού 195.000 κ.μ., με βάση την οποία προσδιορίστηκε 

η συνολική δαπάνη της διακήρυξης. Για τις ποσότητες που ενδέχεται να μην 

παραδοθούν εντός της 3ετίας από τα 135.000 κ.μ. έως τις 195.000 κ.μ. ο ανάδοχος 

θα αποζημιωθεί με τιμή μειωμένη κατά 15% από εκείνη της προσφοράς του. 

 

 


