
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ  

Σπέτσες 180 50 

Τηλ.  : 22983 20010 

Email: : dimos.spetson@gmail.com 

Σπέτσες 29 Οκτωβρίου 2019  

         Αρ.Πρωτ.: 1669 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου-
τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος 

υδροδότησης της νήσου Σπετσών» 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

 

Ο Δήμαρχος Σπετσών 

 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού 

τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος 

υδροδότησης της νήσου Σπετσών» συνολικού προϋπολογισμού 3.703.145,92€  με το Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:dimos.spetson@gmail.com
ΑΔΑ: 6ΣΙ5Ω18-Υ3Δ





 

 

Σελίδα 2 

 

Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΠΕΤΣΕΣ 

Πόλη ΣΠΕΤΣΕΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 180 50 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 300 

Τηλέφωνο 2298320023 

Φαξ 2298373366 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dspetson@hol.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Σιδέρη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.spetses.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σπετσών  και ανήκει στην στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.  

Εφαρμοστέο δίκαιο  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό, Ν.4412/2016 και Ν.1069/1980.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση του Δήμου Σπετσών            
καθώς και στα τηλέφωνα του Δήμου.   

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.spetses.gr 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

Ο Δήμος Σπετσών διακηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του άρθρου 86 του 
ν.4412/2016 και βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστές βαρύτητας τόσο για την τεχνική 
όσο και για την οικονομική προσφορά. 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών προμήθειας. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 80547 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

http://www.spetses.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας,  

 Δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες,   

 Μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα και 

 Μία (1) τοπική εφημερίδα.  

  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.spetses.gr    στην διαδρομή : ……… ► ………. ► …….., στις …../..…/……..…..  

Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ005520000. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 
63.6699.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Φορέα. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Βελτίωση υποδομών των δικτύων 
ύδρευσης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με βάση την 
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 18334 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και  εμπίπτει στην ομάδα Β της παρ. 2 
της πρόσκλησης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι στοχευμένες δράσεις που αφορούν την ενίσχυση των υφιστάμενων 
υποδομών πόσιμου νερού, την διασφάλιση της ποιότητας, την αναβάθμιση των υποδομών και τον έλεγχο 
των διαρροών. Εξετάζοντας τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησης και εξοικονόμησης των υδατικών 
πόρων των δικτύων του Δήμου Σπετσών, μέσω του αυτοματοποιημένου ελέγχου και της μείωσης του μη-
ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα μεταφοράς/διανομής νερού. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.703.145,92€, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 
2.986.408,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ που ανέρχεται σε 716.737,92€. 

Χρόνος Περαίωσης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι : δέκα (10) μήνες για την παράδοση και 
δύο (2) μήνες επιπλέον για τη δοκιμαστική λειτουργία των ειδών, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική 
λειτουργία του συνολικού συστήματος της προμήθειας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα 
της παρούσας διακήρυξης.  

Καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10 /12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ βάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00. 

Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

http://et.diavgeia.gov.gr/
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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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή ( Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την 
υποβολή προσφοράς.  

Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  πενήντα 
εννιά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα έξι λεπτών (59.728,16 €).  

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. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17-07-2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Προδικαστική Προσφυγή 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 
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