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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και τοποθέτησης υλικών στεγανοποίησης, συντήρησης και 

επισκευής τριών (3) υδατοδεξαμενών ιδιοκτησίας του Δήμου Μεγίστης 

H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ.πρωτ. διακήρυξης 4122.73-62/2355/5-7-2019) με 

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και τοποθέτησης 

υλικών στεγανοποίησης, συντήρησης και επισκευής τριών (3) υδατοδεξαμενών ιδιοκτησίας του Δήμου 

Μεγίστης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (45.000,00 €) χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ 

24% (55.800,00 € με τον ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016. 

1. Αναθέτουσα Αρχή–Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  

Οδός: Μικράς Ασίας 2 

Ταχ. Κώδ.: 81100 

Τηλ: 2251350221, 2251350347, 2251350373, 2251350280 

Telefax: 2251047787, 2251041175 

E-mail: hkoynt@ypai.gr, egeorg@ypai.gr, ismos@ypai.gr  

Ιστοσελίδα: www.ypai.gr  

2. Κωδικοί CPV: 44176000-4 «Μεμβράνες», 50514200-3 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών»  

3.Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

διακήρυξης στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΑΙΝΠ: 

www.ypai.gr. Η διάθεση των ανωτέρω εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την ΓΓΑΙΝΠ. H 

διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005233862). 

4. Περιγραφή της σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την «προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 

στεγανοποίησης, συντήρησης και επισκευής τριών (3) υδατοδεξαμενών ιδιοκτησίας του Δήμου Μεγίστης», 

όπως αυτά περιλαμβάνονται και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης. Ειδικότερα, για την συντήρηση και επισκευή του υδατοδεξαμενής 

εξ οπλισμένου σκυροδέματος που βρίσκεται στην θέση Μαντράκι του Δήμου Μεγίστης θα πραγματοποιηθεί 

προμήθεια και τοποθέτηση στεγανοποιητικών μεμβρανών και λοιπών συνοδών υλικών. Για την συντήρηση 

και επισκευή δύο μεταλλικών υδατοδεξαμενών που βρίσκονται στον χώρο των παλαιών σφαγείων του 

Δήμου Μεγίστης θα πραγματοποιηθεί προμήθεια στεγανοποιητικών μεμβρανών και συνοδών υλικών για την 

στεγανότητα αυτών. Οι μεταλλικές υδατοδεξαμενές θα επενδυθούν επίσης με χρώμα σε όλες τις εξωτερικές 

τους επιφάνειες. 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

ΑΔΑ: Ψ4ΡΡ4653ΠΩ-Λ73
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6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και 

είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 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. 

7.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου τους έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να 

αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια 

της επιτροπής την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

8.Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον 

διαγωνισμό, ορίζεται η 22-07-2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 

π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κεντρικό κτίριο της ΓΓΑΙΝΠ (Μ.Ασίας 2, 811 00 Μυτιλήνη, αίθουσα 

Οδυσσέας Ελύτης, 1
ος

 όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό 

διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών που υπολογίζεται από την επόμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό του έργου 2006ΣΕ3300000 «Υδροδότηση άνυδρων 

νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΕ 330 του Π.Δ.Ε. 

της ΓΓΑΙΝΠ (ΑΛΕ: 2420289001) οικ. έτους 2019. 

12. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το  αργότερο εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών μετά την υπογραφή της  σύμβασης  και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής εντός 

εξήντα (60)  ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

13. Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η 

εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

14. Ενστάσεις: Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 20 του 

Παραρτήματος Α’ της Διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

15. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 

παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) και τα παραρτήματα αυτής αναρτώνται στον 

ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και 

στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΑΙΝΠ (www.ypai.gr). 

 

                                                                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας  

 

 

 

                                                 Γεώργιος Κασσάρας 
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