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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι» 

O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 50 του Ν. 4487/2017 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η προμήθεια με τίτλο: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και 
Διακόφτι», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.387.096,77 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 9773.08.008. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών (3) φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, 
δυναμικότητας 300 m3 ημέρα έκαστη, με σκοπό την παροχή επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της νήσου Κυθήρων και συγκεκριμένα των οικισμών Αγία Πελαγία (οι δύο μονάδες) και 
Διακόφτι (η μία μονάδα), συμπεριλαμβανομένης και της σύνδεσης των μονάδων αφαλάτωσης με τα εσωτερικά δίκτυα 
οικισμών. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 42912340-7. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κυθήρων, (Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΤΑΗ, ΤΚ 80100, Χώρα Κυθήρων), στις 22/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 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. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι: 27.742,00€ 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων https://kythira.gr  

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες : κος. Κωνσταντίνος Στάθης, τηλ : 2736031755. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  
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