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 Ηµεροµηνία 29/08/2018 

Αρ. Πρωτ. : ∆.Τ.Ε.∆./οικ 3141 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αδειοδότηση Υδατοδροµίων Π.Ν.ΑΙ.» 
εκτιµώµενης αξίας 490.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.ΑΙ.) 

Ταχυδροµική διεύθυνση Ι. ΛΟΧΟΥ 4 

Πόλη ΡΟ∆ΟΣ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 85131 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS1 GR421 

Τηλέφωνο 2241363106 

Φαξ 2241363139 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  n.lymperopoulos@rho.pnai.gov.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Λυµπερόπουλος Νικόλαος 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pnai.gov.gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.pnai.gov.gr  και µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: κο Νικόλαο Λυµπερόπουλο, Ι. Λόχου 
4, Ρόδος Τ.κ. 85133, τηλ. 2241363106, n.lymperopoulos@rho.pnai.gov.gr 

2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η  Ανάδειξη Αναδόχου για την Αδειοδότηση 
Υδατοδροµίων Π.Ν.ΑΙ. 

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να αναλάβει την υπηρεσιακή ευθύνη για την παροχή  
όλων  των εξειδικευµένων υπηρεσιών που  απαιτούνται  από  την ισχύουσα νοµοθεσία, 
για την  Αδειοδότηση Υδατοδροµίων, σε επίπεδο εγκρίσεως του Τεχνικού Φακέλου, µε 
σκοπό την  αδειοδότηση ίδρυσης είκοσι (20) συνολικά  υδατοδροµίων στα ∆ωδεκάνησα 
και στις Κυκλάδες και συγκεκριµένα στα κάτωθι νησιά : 
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∆ωδεκάνησα,  έντεκα (11) 
υδατοδρόµια, ως εξής: 

1.  Ρόδος (δύο Υδατοδρόµια) 

2.  Χάλκη 

3.  Σύµη 

4.  Τήλος 

5.  Κάρπαθος 

6.  Καστελόριζο 

7.  Αγαθονήσι 

8.  Νίσυρος 

9.  Αστυπάλαια 

10. Κάσος 

Κυκλάδες, εννέα (09) υδατοδρόµια, ως      
εξής : 

1.Μύκονος 

2. Σαντορίνη 

3. Κύθνος 

4. Κέα 

5. Άνδρος 

6. Σίκινος 

7. Σέριφος 

8. ∆ονούσα 

9. Ανάφη 

 

Οι προς παροχή υπηρεσίες  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 71621000-7 και συµπληρωµατικού CPV : 
71321100-5.  
 Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. Προσφορές υποβάλλονται για το 
σύνολο της παροχής υπηρεσιών. 
Η εκτιµώµενη αξία της παροχής υπηρεσιών για την αδειοδότηση έκαστου 
υδατοδροµίου ανέρχεται στο ποσό των  24.500,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των : 
20 Χ 24.500€  = 490.000,00 € χωρίς  ΦΠΑ  (607.600,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α 24 %,)  
Το ποσό αυτό του προϋπολογισµού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου και  οικονοµικού 
αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης  
Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε 17 µήνες  από την υπογραφή του 
συµφωνητικού  και παρατείνεται αυτοδίκαια κατά το χρονικό διάστηµα που θα 
διαρκέσουν οι  ενδιάµεσες τµηµατικές  εγκρίσεις από την αρµόδιες υπηρεσίες της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας προσφοράς, βάσει 
πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει  τιµής.   

3. Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 
05/10/2018 και ώρα 11:00 π.µ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας  ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/10/2018 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

11:00 π.μ.Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 

αργότερο µέχρι και την ∆ευτέρα 24/09/2018 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

4. ∆ικαίωµα Συµµετοχής  

4.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα 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, 
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β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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.   

4.2   Εγγύηση συµµετοχής 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.800,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του συνολικού 
προϋπολογισµού. 
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 
και την 11/11/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

5. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική Προσφορά» την Πέµπτη 11/10/2018 και ώρα 11:00 π.µ.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», 
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 
ΡΟ∆ΟΣ ,  29 /08 /2018 

 

             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                    Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών     

 

 

      Νικόλαος Λυµπερόπουλος                                         Γεώργιος Κούρτης 

  Πολιτικός Μηχ/κος µε Α’ βαθµό                       Πολιτικός Μηχ/κος µε Α’ βαθµό               

                                                                                                            

 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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