
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
   
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΕΡΓΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 
1 : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΑΛΛΟΥ 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 15-08-0002 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  32.616,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  40.443,84 € (με ΦΠΑ)  

 
 

                                                                                                Αρ. Πρωτ.  :  1730/5-4-2021 
                                                                            
                                                   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΕΡΓΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΑΛΛΟΥ, προϋπολογισμού  40.443,84 ευρώ με το Φ.Π.Α., βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και του Ν. 4605/2019.  
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προϋπολογισμού της περιγραφόμενης εργασίας. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Δ/νση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ 
Ταχ.Κωδ.: 74100 
Τηλ.: 2831027777 
Telefax: 2831055224 
E-mail: e.liandris@deyar.eu ,e.gioukaki@deyar.eu 
Ιστοσελίδα: www.deyar.eu  
Κωδικός NUTS: GR433 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 
και των εγγράφων σύμβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (http://www.deyar.eu 
)  ή / και να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ, στο Κτίριο 
Διοίκησης της ΔΕΥΑΡ , Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού , Μύτη Γρύντα ΤΚ 74100 , 
Ρέθυμνο Κρήτης  καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό 
των 5 € , το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες ( ώρες ταμείου ΔΕΥΑΡ  8.00’ – 13.00’ ). 
Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 
από τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ ,  της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. είναι υποχρεωτική 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  
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Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .  
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στο τηλ. 2831027777  αρμόδιοι υπάλληλοι Γιουκάκη Ευαγγελία & Λιανδρής 
Εμμανουήλ . 
 

3. Κωδικός  CPV:  90533000-2    (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΜΠΑΖΩΝ) 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : GR433 
 
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την ανοικτή διαδικασία συνοπτικού  
διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη    προσφορά, για την υπηρεσία με τίτλο 
:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΕΡΓΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΑΛΛΟΥ  για δεκαοκτώ μήνες (18 ) . Η δαπάνη για την υπηρεσία 
προϋπολογίζεται σε 32.616,00 € € προ Φ.Π.Α.  
 
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές . 
 
 
7. Χρόνος Συμβασης :  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την 
επόμενη της υπογραφής της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως του ποσού του συμβατικού 
αντικειμένου. Μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης , ύστερα από σχετικό 
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου.  
 
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που 
δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στην 
διακήρυξη . 
 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση  δεν υποδιαιρείται σε τμήματα . 
  
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Περιγράφονται στο τεύχος της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. 
 
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου 
στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΕΥΑΡ στις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού – Μύτη 
Γρύντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 19/4/2021 ημέρα Δευτέρα . Η ώρα 
λήξης  παραλαβής προσφορών είναι 9:30. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 
 
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: είκοσι (20) μήνες από την υποβολή των προσφορών. 
 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
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14. Χρηματοδότηση:  Χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ του 2021. και 
συγκεκριμένα από τον Κ.Α.15-08-0002 με ονομασία ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (cpv: 
90533000-2). 
 
 
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης.  
 
 
16. Δημοσιεύσεις:  Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (www. deyar.eu). Η Περίληψη 
θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της 
ΔΕΥΑΡ. 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στην Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα :  
1.Ρεθεμνιώτικα Νέα .  
 
 
                               Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΡ 
 
 
                  
                                                                                                     ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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