
 

  
   
  

 

          

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Αρ. έργου: ΟΠΣ 5110553 
Κωδικός ενάρ. ΠΔΕ 2021ΣΕ27510075 
Κωδικός CPV: 45332200-5 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)για την ανάθεση του έργου : 
 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ» 
με προϋπολογισμό 1.350.000,00 € χωρίς ΦΠΑ  

 
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η πόλη του Ρεθύμνου και εντός οικισμών του Δήμου Ρεθύμνου. 
Το έργο αφορά στην κατασκευή κύριου και δευτερευόντων αγωγών μεταφοράς νερού από HDPE. 
Το έργο ανήκει στην ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ με 
προϋπολογισμό 1.316.131,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
 
2. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για 
κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό (%) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους  
κατά το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016. 
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 
Παρασκευή, 10 Δεκέμβριος 2021 ώρα 10:00π.μ.. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η : 
Παρασκευή, 17 Δεκέμβριος 2021 και ώρα 10:00 πμ, 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 21 
Δεκέμβριος 2021 και ώρα 10:00π.μ 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, κατά την ορισθείσα ημέρα, δεν έχει υποβληθεί 
καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 





 

  
   
  

 

οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής www.deyar.eu, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 
δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον 
διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής https://deyar.eu. Πληροφορίες στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης (τηλ.: 28310-27777) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2831055224, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Κυριακάκης 
Γεώργιος. 
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες  Υδραυλικών Έργων ή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   27.000 € 
που θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΡ και ισχύος τουλάχιστον 330 ημερών , μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 300 ημέρες. 
6. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδ ΟΠΣ 
5110553. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με αριθ. 
ενάριθ. 2021ΣΕ27510075 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής). 
7. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) προβλέπεται η δυνατότητα χορήγηση προκαταβολής στον 
ανάδοχο. 
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαέξι μήνες (16). 
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ. 
10. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

 
ΡΕΘΥΜΝΟ     30 - 11 -2021 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΡ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

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