
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σπέτσες :  14/03/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αρ. πρωτ. 256 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 
 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΩΤΑ 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ» 

 
Ο Δήμαρχος Σπετσών 

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ», 

προϋπολογισμού 3.035.520,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σπετσών  

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.  

Οδός: -  

Ταχ.Κωδ.:18050  

Τηλ.: 2298370010  

Telefax: 2298073366  

E-mail: dspetson@hol.gr  

Ιστοσελίδα:www.spetses.gr  

Κωδικός NUTS: EL307  

Στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr καταχωρήθηκε το 

πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που την συνοδεύει σε μορφή .PDF και 

.XML και έλαβε Συστημικό Αριθμό :  71729 και  ΑΔΑΜ: 19PROC004620464. 

 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.spetses.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το τεχνικό γραφείο του δήμου στο τηλ. 

2298320023, κ. Μ. Σιδέρη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

 

3. Κωδικός CPV: : 60600000-4 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα»  
 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL307  

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Πρόκειται για την θαλάσσια μεταφορά πόσιμου 

νερού με υδροφόρα πλωτά μέσα από την πηγή «Πάνιτσα» του Δημοτικού Διαμερίσματος του 

Αγίου Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο λιμάνι των Σπετσών και από εκεί στις 

δεξαμενές του δήμου.  

Η θαλάσσια μεταφορά θα γίνεται με υδροφόρα πλοία κατάλληλα για την υγιεινή μεταφορά 

πόσιμου νερού. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και 

καταλληλότητας από απόψεως υγιεινής. Τα υδροφόρα πλοία πρέπει να έχουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό (αντλητικά συγκροτήματα) για διοχέτευση του νερού απ’ ευθείας από το πλοίο στις 

δεξαμενές διανομής του Δήμου Σπετσών μέσω των υπαρχόντων αγωγών.  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της και η εκτιμώμενη 

ποσότητα μεταφοράς πόσιμου νερού ανέρχεται σε 1.200.000 κ.μ.. 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την μεταφορά θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της 

νήσου Σπετσών για την χειμερινή αλλά και την θερινή περίοδο, οπότε και αυτές είναι 

αυξημένες.  
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Η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης είναι 2.448.000€ (χωρίς ΦΠΑ) για μεταφορά 

1.200.000κ.μ. νερού, που υπολογίζεται βάση τιμής μονάδας 2,04€ ανά μεταφερόμενο κυβικό 

μέτρο νερού.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ 

αριθ. 147/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η οποία αποτελεί συμβατικό τεύχος της 

παρούσας διακήρυξης.  
 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 

7. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Ο χρόνος εκτέλεσης παροχής της υπηρεσίας ανέχεται 

σε διάστημα 24 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και η παράδοση του πόσιμου 

ύδατος θα γίνεται καθημερινά και σύμφωνα με τις ανάγκες υδροδότησης του οικισμού των 

Σπετσών.  

 

8. Δικαιούμενοι 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.), 

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 για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών (η 
σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα).  
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

11. Παραλαβή προσφορών:  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η     23/04/2019 ημέρα Μ. 

Τρίτη και ώρα 15.00 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ως άνω συστήματος, την    03/05/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 

  

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δέκα τριών (13) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
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είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική  

 

14. Χρηματοδότηση:  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σπετσών & το ΠΔΕ. Η δαπάνη 

για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 25.6414.0001 & 63.6414.0001 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα .  

 
15. Προδικαστικές προσφυγές-Προσωρινή δικαστική προστασία  

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. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 

της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 

την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

 

16. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό 

επίπεδο.  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό : 

71729 

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Ν. 4412/2016, ήτοι σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε μία τοπική 

εφημερίδα κα σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες.  

 

                                                                    

                                                                Ο Δήμαρχος Σπετσών  

 

 

 

                                                                                    Παναγιώτης Κ. Λυράκης  
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