
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 
Αριθμ. Πρωτ. 2492 

Ημερομηνία: 28/7/2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την 

προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο 

ΔΗΜΟΣ 50.000m3/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m3 x 12 έτη = 600.000m3)». 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία 

συστήματος επεξεργασίας νερού γεώτρησης Παλαμιδά και η λειτουργία για δώδεκα (12) έτη με 

ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που θα παραλαμβάνει ο Δήμος 50.000m3/έτος (σύνολο 50.000m3 x 

12 έτη = 600.000m3).  Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι υποέργα : 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια», εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία συστήματος επεξεργασίας 

νερού γεώτρησης Παλαμιδά εκτιμώμενης αξίας 200.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Λειτουργία για δώδεκα (12) έτη με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που θα 

παραλαμβάνει ο Δήμος 50.000m3/έτος (σύνολο 50.000m3 x 12 έτη = 600.000m3)», εκτιμώμενης 

αξίας 390.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  65122000-0 [Υπηρεσίες αφαλάτωσης ύδατος] και 4111000-03 [Πόσιμο 

νερό]. 

Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά για το σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12)  μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/9/2022 και ώρα 15:00 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,  θα 

πραγματοποιηθεί την 16/9/2022 και ώρα 11:00πμ, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 
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 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 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, 5, 6 και 7 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.  

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 147 μήνες (3 μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 

σε πλήρη λειτουργία και 144 μήνες για την λειτουργία) από την υπογραφή της σύμβασης. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό που 

αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. 

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. και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας www.ydra.gov.gr 

Ο Δήμαρχος Ύδρας 

 

 

Γεώργιος Κουκουδάκης 
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