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Σελίδα 2 
 

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, 

Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την 

τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΥΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΑΠΕ) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Πιο συγκεκριμένα: 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η είναι η 6/5/2021 και ώρα 13:00 

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ως άνω συστήματος, την 6/5/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

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

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 12/5/2021 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11.00 π.μ. 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη 

λειτουργία ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού – (ΜΥΗΣ) προς αντικατάσταση του παλαιού 

υφιστάμενου υδροηλεκτρικού της ΔΕΥΑΡ που βρίσκεται στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού. 

Στόχος του συστήματος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της ΔΕΥΑΡ. 

Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών 

Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:  

• Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού του σταθμού παραγωγής 

(ΜΥΗΣ) 

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού 

• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ). 

• Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.  

• Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).  

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη 

συντήρηση του Συστήματος. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Σελίδα 3 
 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09310000 «Ηλεκτρισμός - CB11», 31720000 

«Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός» 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Προϋπολογισμού. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου 

και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπό 

αρ. 15971/14-12-2020 ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον», Πρόσκληση ΑΤ03 με Τίτλο: «Παρεμβάσεις 

και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 496.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 400.000,00 € ΦΠΑ: 96.000,00 € ). 

 

 

Ρέθυμνο, 15/4/2021 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ  

 

Βασίλειος Θεοδωράκης  
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