
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Μυτιλήνη,  15 / 11 / 2019 

   Αρ.Πρωτ.: 4121.52.17-2/4004οικ. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

1. H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» προϋπολογισμού 372.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

2. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής 

Αναθέτουσα αρχήΑναθέτουσα αρχήΑναθέτουσα αρχήΑναθέτουσα αρχή:  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γενική Γραμματεία Αιγαίου & 

Νησιωτικής Πολιτικής (NUTS: EL411) 

Ταχ. δ/νση:  Μικράς Ασίας 2, τ.κ.81100, Μυτιλήνη, (τηλ:2251047787, fax:2251041175) 

Πληροφορίες:  Τζουτζομήτρος Κωνσταντίνος (τηλ: 2251350350, ktzo@ypai.gr) 

Γεωργής Ευστράτιος (τηλ: 2251350340, egeorg@ypai.gr) 

 Ιστοσελίδα:  www.ypai.gr 

  

3. Το έργο εκτελείται στον οικισμό Χώρας Πάτμου (NUTS: EL421) και αφορά στην κατασκευή 

υδραυλικής σύνδεσης δυο υφιστάμενων δεξαμενών υδροδότησης (Δ1 & Δ2)  του ομώνυμου 

οικισμού, ώστε το παραγόμενο πόσιμο νερό από τις δυο μονάδες αφαλάτωσης που βρίσκονται στην 

τοποθεσία ‘’Κτήμα Συνοδινού’’, να δύναται, μετά την μεταφορά του προς την δεξαμενή Δ1, να 

προωθείται προς την δεξαμενή Δ2 (στην κορυφή του οικισμού), τροφοδοτώντας το σύνολο του 

οικισμού και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας των δυο υφιστάμενων 

υδατοδεξαμενών του οικισμού Γροίκου. Με την κατασκευή του έργου αυτού καλύπτεται πλήρως η 

υδροδότηση των οικισμών Χώρας και Γροίκου. 

CPV:  45240000-1:  «Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα» 

          45232152-2:  «Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια» 

 

4. Είδος Διαδικασίας: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. Η επιλογή του αναδόχου θα 

γίνει σύμφωνα με την ΄΄ανοικτή διαδικασία΄΄ του άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις 

προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 

εγκεκριμένο υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου Κάτω των Ορίων του Ν. 4412/2016 (Παράρτημα Β΄).   

5. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., που αφορά στα οικονομικά έτη 2019, 2020 και συγκεκριμένα από τον 

κωδικό του έργου 2006ΣΕ3300000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών 

ύδρευσης των νησιών (π.κ.1997ΣΕ03300002)», Ειδικός Φορέας 1041-203-0000000, ΑΛΕ 2910601001 

(2420289001). 
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6. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

(www.ypai.gr). Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται προς ενημέρωση από την Δ/νση 

Μ.Ε.Φ.Π.Ε της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (Πληροφορίες: Τζουτζομήτρος Κώστας, Πρωτοψάλτη Κορνηλία τηλ: 

2251350-350 / 351) 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως 29/11/2019, η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρέχει 

συμπληρωματικές πληροφορίες επί των εγγράφων της σύμβασης, το αργότερο έως 3/12/2019.   

7. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών:  

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα άρθρα 3,13,24 της διακήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ.2α, του ν.4412/2016 (επι μέρους ποσοστά έκπτωσης). Κάθε 

προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 

προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η ένωση 

οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά.  

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9
η 

Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13
η
 

Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

 (κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα). 

8. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

i) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

ii) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii) σε 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 

iv) 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. 

β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 

254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76 του N. 4412/2016, σε εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 305 του N. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία) 

10. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θα πρέπει να ικανοποιούν οι 

προσφέροντες, ορίζονται στο άρθρο 22 της διακήρυξης. 

11. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ.1α του άρθρου 302 του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ 
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(6.000€) με ισχύ τουλάχιστον  μέχρι 10/10/2020, που να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον τα στοιχεία 

του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

12. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικό αντικειμένου. Δε 

γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κάθε προσφέρων μπορεί να 

υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η γλώσσα 

σύνταξης των προσφορών θα είναι στην Ελληνική. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

13. Προθεσμία περάτωσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 120 

ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και 

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Σ.Υ. 

14. Προκαταβολές: Σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης, δεν προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

15. Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη 

Αρχή του έργου (Δ/νση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας)  

    

    

Ο ΥπουργόςΟ ΥπουργόςΟ ΥπουργόςΟ Υπουργός    

    

    

    

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 
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