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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΩΝ» 

 

Ο Δήμαρχος Σπετσών 

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την υπηρεσία  με  

τίτλο  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΩΝ» 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 7.588.800 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:6.120.000 €, ΦΠΑ : 1.468.800 €) που υπολογίζεται με τιμή μονάδος  2,04€ 

ανά μεταφερόμενο μέτρο κυβικού νερού  και αναλύεται ως εξής: 

• Η αξία της παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας των δικαιωμάτων 

προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 4.553.280€ όπου συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α.: 3.672.000 €, Φ.Π.Α.: 881.280 €). 

• Η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 3.035.520 € όπου 

συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 2.448.000 €, Φ.Π.Α.: 587.520 €). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σπετσών και το ΠΔΕ. Η δαπάνη για την 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 25.6414.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών 

έτους 2021 ενώ θα προβλεφθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου 

Σπετσών ετών 2022,2023,2024,2025 και 2026 (πολυετής δαπάνη)   

Μέρος της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (κωδικός εσόδου 1216.0001 και κωδ. εξόδου 63.6414.0001) των ετών 

2021,2022,2023,2024,2025,2026 (πολυετής δαπάνη). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η θαλάσσια μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλωτά μέσα-πλοία 

από την πηγή «Πάνιτσα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Ανδρέα, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

στο λιμάνι των Σπετσών.  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60600000-4 “Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα”. 

ΑΔΑ: ΨΞΣΓΩ18-93Φ





Η διάρκεια της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρονικής προαίρεσης, ορίζεται σε 

τριάντα έξι (36) μήνες. 

Η διάρκεια της χρονικής προαίρεσης, εφόσον ενεργοποιηθεί το σχετικό δικαίωμα, ορίζεται κατά μέγιστο 

σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24/05/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. 

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την  28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. 

(ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών). 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/04/2021 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: «Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και  

« Ο ΧΤΥΠΟΣ». 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: 

www.spetses.gov.gr  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί 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: : 120001. 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες 

συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 

2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις 

οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν με την 

προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (1,5%) επί του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., μη 

συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι ποσού Πενήντα πέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ 

(55.080,00€). 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 
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