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

Δημόσιο, Διεθνή 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 τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από 

την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο 

Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό 

Τύπο. Πιο συγκεκριμένα: 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/5/2021 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 24/5/2021, ημέρα Δευτέρα 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 28/5/2021 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10.00 π.μ. 

Αντικείμενο αποτελούν οι παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 

εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις ενεργοβόρες 

υποδομές ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑΡ. 

Συγκεκριμένα αφορούν: 

• Την προμήθεια δύο (2) νέας τεχνολογίας αντλιών λυμάτων προς αντικατάσταση τεσσάρων (4) 

υφισταμένων αντλιών παλιάς τεχνολογίας, στο κεντρικό αντλιοστάσιο (Αγία Φωτεινή) που 

παραλαμβάνει όλα τα λύματα της πόλης του Ρεθύμνου και τα οδηγεί στη μονάδα του 

Βιολογικού Καθαρισμού.  

• Την προμήθεια έξι (6) νέας τεχνολογίας κατακόρυφων αντλιών νερού ύδρευσης προς 

αντικατάσταση τριών (3) υφισταμένων αντλιών παλιάς τεχνολογίας στο κεντρικό 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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αντλιοστάσιο ύδρευσης του Ρεθύμνου (Πλατανιά) που υποδέχεται τα νερά από την 

παρακείμενη γεώτρηση, τη μονάδα ταχιδιύλησης από το φράγμα των ποταμών, λειτουργεί 

24h/d με μέση τάση και υδρεύει  τα 4/5 της πόλης του Ρεθύμνου καθώς και μεγάλο μέρος 

του πρώην Δήμου Αρκαδίου που περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των ξενοδοχειακών 

μονάδων του Δήμου Ρεθύμνης.  

• Την προμήθεια έξι (6) νέων κινητήρων των επιφανειακών συστημάτων αερισμού τύπου 

βούρτσας, δέκα (10) inverter κινητήρων των επιφανειακών συστημάτων αερισμού τύπου 

βούρτσας, έναν (1) κεντρικό πίνακα αερισμού της Μονάδας ΕΕΛ του Βιολογικού Καθαρισμού 

Ρεθύμνου (υπομονάδα αερισμού).  

• Την προμήθεια δύο (2) νέας τεχνολογίας αντλιών λυμάτων προς αντικατάσταση δύο (2) 

υφισταμένων αντλιών, στο κεντρικό αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας λυμάτων του Βιολογικού 

Καθαρισμού.  

• Την προμήθεια δεκαέξι (16) νέας νέας τεχνολογίας κατακόρυφων αντλιών νερού ύδρευσης 

προς αντικατάσταση αντιστοίχως (16) υφισταμένων αντλιών παλιάς τεχνολογίας σε 

αντλιοστάσια ύδρευσης του Δήμου Ρεθύμνης. Οι υφιστάμενες αντλίες από 15-20 ετών έχουν 

ξεπεράσει τον κύκλο ζωής τους, έχουν κατά καιρούς δεχτεί εκτεταμένες επεμβάσεις 

συντήρησης και επισκευής, η απόδοσή τους έχει μειωθεί με το χρόνο λειτουργίας τους 

καθώς επίσης υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ανεύρεση εργοστασιακών ανταλλακτικών. Η 

προμήθεια περιλαμβάνει νέους πίνακες με inverter και καλώδια προς αντικατάσταση των 

παλιών υφισταμένων.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42122000-0 «Αντλίες», 42122220-8 «Αντλίες Αποχέτευσης» 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και VI 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 
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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». 

Ισούται με εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €), δηλαδή συνολικά με επτακόσιες σαράντα 

τέσσερις χιλιάδες ευρώ (744.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% (144.000,00 €). 

 

Ρέθυμνο, 15/4/2021 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ  

 

Βασίλειος Θεοδωράκης  
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