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Αντικείμενο του έργου
¾ Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια πόσιμου νερού και η
παράδοσή του σε δεξαμενές των ΟΤΑ άνυδρων νησιών των
Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, μέσω συστημάτων
εξυγίανσης θαλασσινού νερού (αφαλάτωση) από μονάδες που θα
εγκατασταθούν σε κάθε νησί (τα νησιά στα οποία σχεδιάζεται η
εγκατάσταση των μονάδων καθώς και οι ενδεικτικές απαιτούμενες
ποσότητες για κάθε νησί, παρουσιάζονται στον πίνακα του
Παραρτήματος)
¾ Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
¾ Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την υλοποίηση και λειτουργία
των μονάδων αφαλάτωσης σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί
από τους ΟΤΑ,
¾ Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παράδοση του νερού στις δεξαμενές
των ΟΤΑ μέσω δικτύου. Η κατασκευή του δικτύου καθώς και
προσβάσεων, αποθηκευτικών χώρων, εγκαταστάσεων διάθεσης
υγρών και στερεών αποβλήτων, όπου απαιτούνται, θα
κατασκευαστούν με ευθύνη και έξοδά του.
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Αντικείμενο του έργου
(συνέχεια)
¾ Αναφορικά με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής του
αναδόχου, εξετάζεται το ενδεχόμενο καθορισμού ελάχιστων
εγγυημένων ποσοτήτων νερού ανά έτος και ανώτατης
τιμής διάθεσης αυτού, από την Αναθέτουσα Αρχή.
¾ Παράλληλα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου και η
εγκατάσταση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για
την κάλυψη ενός ευλόγου ποσοστού των ενεργειακών
αναγκών των μονάδων αφαλάτωσης, στην έκταση που θα
παραχωρηθεί, αν είναι τεχνικά εφικτό, ή σε άλλη θέση την
καταλληλότητα της οποίας θα καθορίσει το είδος της
ενεργειακής πηγής, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και η
δυνατότητα τροφοδότησης του δικτύου.
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Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ
¾ Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου &
Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μελετά
την υλοποίηση του έργου μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
¾ Στην περίπτωση αυτή η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων δύναται, ενδεικτικά,
να είναι η εξής:
O Δημόσιος Τομέας μπορεί να αναλάβει:

O Ιδιωτικός Τομέας μπορεί να αναλάβει :

• Διάθεση κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση των
υποδομών
• Αγορά εγγυημένης ελάχιστης ποσότητας νερού από
τον ανάδοχο σε κάθε νησί
• Καθορισμό ελάχιστης απαιτούμενης δυναμικότητας
κάθε μονάδας (-ων) αφαλάτωσης ανά ημέρα σε κάθε
νησί
• Καταβολή του συμβατικού τιμήματος, λαμβάνοντας
υπόψη τυχόν απομειώσεις εξαιτίας μειωμένης
απόδοσης του αναδόχου
• Παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης της
σύμβασης και της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών

• Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του
έργου
• Σχεδιασμό και υλοποίηση των μονάδων αφαλάτωσης
και του δικτύου μεταφοράς νερού προς τις δεξαμενές
των ΟΤΑ
• Λειτουργία και συντήρηση των υποδομών καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, έτσι ώστε οι παρεχόμενες
υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στα επιθυμητά
επίπεδα απόδοσης
• Μεταβίβαση των υποδομών στο δημόσιο μετά τη λήξη
της σύμβασης σύμπραξης
5

Πρόσκληση για Δημόσια
Διαβούλευση
¾ Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς
τις προτάσεις τους αναφορικά με τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του έργου
¾ Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν επωνύμως (επωνυμία
φορέα, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, όνομα
αρμοδίου προσώπου) (α) στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου
(ΓΓΑΝΠ) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Μ. Ασίας 2, τκ 81 100,
Μυτιλήνη ή μέσω φαξ στο 22510 47787 ή μέσω e-mail στην
ηλεκτρ. διεύθυνση nkor@ypai.gr ή/και
(β) στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού
Τομέα, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Καραγεώργη Σερβίας 8, τκ
10184, Αθήνα, ή μέσω φαξ στο 210 3375921 ή μέσω e-mail
στην ηλεκτρ. Διεύθυνση sdit@mnec.gr μέχρι και τις
17.05.2010.
¾ Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν
περισσότερες θεματικές ενότητες όπως, αυτές παρουσιάζονται
στη συνέχεια
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1. Τεχνολογία υλοποίησης
μονάδων αφαλάτωσης
¾ Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα υποδείξει συγκεκριμένη τεχνολογική λύση για
την υλοποίηση των μονάδων αφαλάτωσης στους υποψηφίους, οι οποίοι θα
κληθούν να επιλέξουν την τεχνολογία που κατά την εκτίμησή τους
ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν υπόψη και να υποβάλλουν προτάσεις
και παρατηρήσεις αναφορικά με τα κάτωθι ζητήματα:
− Δυνατότητες που υφίστανται για την εκμετάλλευση ανανεώσιμών πηγών ενέργειας και
εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από αυτή
− Πιθανότητα απαξίωσης των υποδομών λόγω τεχνολογικών εξελίξεων (τεχνολογικός
κίνδυνος)
− Προτεινόμενη διάρκεια της σύμπραξης υπό το πρίσμα του τεχνολογικού κινδύνου
− Εντοπισμός των βασικότερων περιβαλλοντικών κινδύνων και τρόποι αντιμετώπισής
τους

¾ Άλλοι παράγοντες σχετικά με την τεχνολογία υλοποίησης που, κατά την
εκτίμηση σας, πρέπει να ληφθούν υπόψη
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2. Εμπορική δομή έργου
¾ Εκτιμώμενα χαρακτηριστικά της εμπορικής δομής του
έργου
− Καταβολή προσυμφωνημένου τιμήματος ανά κυβικό νερού
− Αγορά ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας για κάθε νησί με
δυνατότητα αγοράς επιπλέον ποσότητας εντός των ορίων της
υποχρεωτικής δυναμικότητας των μονάδων
− Απομειώσεις για τυχόν μειωμένη απόδοση
− Παροχή κινήτρων, αν κριθεί αναγκαίο, για την εκμετάλλευση
ΑΠΕ εφόσον αυτές αποφέρουν οικονομικά και
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα

¾ Υποβάλετε τα σχόλια και τις εναλλακτικές προτάσεις σας
αναφορικά με την εμπορική δομή του έργου για τη
βελτίωση της ελκυστικότητάς του και τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας του
¾ Ποια η προτεινόμενη διάρκεια της σύμπραξης από
εμπορική σκοπιά, λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή
εμπειρία
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3. Θέματα Γης – Αδειοδοτήσεις –
Περιβαλλοντικά Ζητήματα
¾ Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι προϋποθέσεις επιλογής χώρων για την
εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και μονάδων ΑΠΕ (κριτήρια
χωροθέτησης).
¾ Εντοπίστε τους, κατά την εκτίμησή σας, βασικούς περιβαλλοντικούς
κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την χωροθέτηση του έργου και
προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής τους σε τεχνικό και νομικό επίπεδο.
¾ Υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας αναφορικά με ζητήματα αδειοδοτήσεων
λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά
του έργου:
− Ποια προτείνετε να είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών - Τεκμηριώστε
− Ποιος θα πρέπει να εκπονήσει τις απαιτούμενες σε κάθε περίπτωση μελέτες
− Ποια ζητήματα διαβλέπετε ότι είναι πιθανό να ανακύψουν κατά την διαδικασία
έκδοσης των απαιτούμενων αδειών
− Ποιο αποτελεί κατά την εκτίμησή σας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την
έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών
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4. Νομικά Ζητήματα
¾ Δεδομένων των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του
έργου, εντοπίστε τα, κατά την εκτίμησή σας, βασικά
νομικά ζητήματα που τίθενται αναφορικά με τον
σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Υποβάλλετε τις
προτάσεις σας αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισής
τους
¾ Προσδιορίστε τα βασικότερα κατά την κρίση σας
γεγονότα τα οποία, αν συντρέξουν κατά την περίοδο
κατασκευής ή/και λειτουργίας του έργου, δύνανται να
οδηγήσουν
σε
(πλήρη/μερική/παροδική/μόνιμη)
αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των
αντισυμβαλλομένων μερών. Υποβάλλετε τις προτάσεις
σας, αναφορικά με τους τρόπους αντιμετώπισής τους σε
συμβατικό επίπεδο
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5. Κατανομή βασικών κινδύνων του
έργου
¾ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται
με την υλοποίηση του έργου και ενδεικτική κατανομή ορισμένων εξ αυτών με
βάση τη διεθνή εμπειρία. Διατυπώστε τις προτάσεις και τα σχόλιά σας
σχετικά με κάθε κίνδυνο
Αναθέτουσα
Αρχή
ΙΦΣ
Φάση σχεδιασμού - υλοποίησης
Συνθήκες χώρων του έργου (έδαφος, υπέδαφος, περιβαλλοντικά ζητήματα
κ.λπ.)
Κίνδυνος

Σχόλια

Εξασφάλιση απαραίτητων αδειών
Εξασφάλιση αδειών για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ
Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος (τεχνικών και αποτελέσματος) ώστε
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες υδροδότησης των ΟΤΑ

√

Σχεδιασμός και υλοποίηση (κατασκευή) του συστήματος που ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές

√

Υπέρβαση κόστους κατασκευής

√

Έγκαιρη ολοκλήρωση

√

Καταλληλότητα δικτύου μεταφοράς νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης στις
δεξαμενές των ΟΤΑ (όπου αυτό είναι ήδη εγκατεστημένο)
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4.Κατανομή βασικών κινδύνων του
έργου (συνέχεια)
Κίνδυνος

Αναθέτουσα
Αρχή
Φάση λειτουργίας

ΙΦΣ

Απρόσκοπτη προμήθεια πόσιμου νερού σε κάθε ΟΤΑ

√

Διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού

√

Μη επάρκεια της ποσότητας του παραγόμενου νερού για την κάλυψη της
ελάχιστης προσυμφωνημένης ποσότητας

√

Ποιότητα / χαρακτηριστικά διαθέσιμου θαλασσινού νερού

√

Σχόλια

Διάθεση υποπροϊόντων αφαλάτωσης
Χρηματοδότηση έργου

√

Τεχνολογική απαξίωση
Γενικοί κίνδυνοι
Κίνδυνοι ανωτέρας βίας
Μεταβολή ρυθμιστικού – νομοθετικού πλαισίου
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Παράρτημα
Οι ποσότητες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές
Κυβικά μέτρα / έτος

Περιοχή

Αμοργός - Αιγιάλη

11.800

Μεγίστη

53.300

Αμοργός – Κατάπολα

10.000

Χάλκη

53.500

Δονούσα

14.900

Πάτμος

110.000

Κουφονήσια

37.100

Λειψοί

34.500

Ηρακλειά

13.500

Αγαθονήσι

10.300

Αρκιοί

45.300

Ψέριμος

Θηρασιά
Φολέγανδρος

Ομάδα Ι

Κίμωλος

36.200

Σίκινος

19.000

Σύνολο

198.100

Σύνολο

Ομάδα ΙΙ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Περιοχή

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

¾

Κυβικά μέτρα / έτος

13.300
1500
1.200

267.300
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