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Σελίδα 2 
 

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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 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 02/12/2021 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 02/12/2021, 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 08/12/2021 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 10.00 π.μ. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και συγκεκριμένα: 

Η προμήθεια του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων (πλην των έργων εισόδου και 

διάθεσης) με τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποδομές για την εξασφάλιση της σωστής και 

απρόσκοπτης λειτουργίας της. Το σύνολο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων θα 

συνοδεύεται από  δέκα (10) χρόνια πλήρη εγγύηση. 

Η λειτουργία-συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για χρονικό διάστημα δέκα 

(10) ετών. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42996000-4, 90481000-2   

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

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




Σελίδα 3 
 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΕΛ», εκτιμώμενης αξίας 500.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ», εκτιμώμενης αξίας 140.000 ΕΥΡΩ 

πλέον ΦΠΑ 24%          

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παραπάνω. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 128 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ή σε άλλο περιγραφικό έγγραφο 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. 23278/26-07-

2021 ένταξης της στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών - Άξονας 

Προτεραιότητας «Περιβάλλον», Πρόσκληση ΑΤ02 με Τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 

λυμάτων» και ιδίους πόρους. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 15080001 και 62-07-0912 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του φορέα.  

Ισούται με εξακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (640.000,00 €), δηλαδή συνολικά με επτακόσιες 

σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (793.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% 

(153.600,00 €). 

 

Ρέθυμνο, 26/10/2021 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ  

 

Βασίλειος Θεοδωράκης  
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