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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προκηρύσσει Ανοικτό, 
Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1000 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΕΚΑΣΤΗ της ΔΕΥΑΜ» 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 και στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. 
56902/2.6.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) 
σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
24/6/2020 (Προσωρινός αριθμός αναφοράς 20-309429-001) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:25/6/2020(ΑΔΑΜ:20PROC006933915) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:26/6/2020 (Συστημικός Αριθμός : 93894) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 
και ώρα 15:00 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) φορητών μονάδων αφαλάτωσης 
θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 1000 m3/ημέρα πόσιμου νερού η 
καθεμία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας , με σκοπό την 
αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τη θερινή 
τουριστική περίοδο. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42912340-7 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.612.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.300.000,00 €,   ΦΠΑ : 

312.000,00 €).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΖΩ5ΟΡΦΧ-ΡΕΜ



 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε 

ποσό 1.300.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Η πράξη έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ0671 με κωδικό πράξης ΣΑ 

2018ΕΠ06710022. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

που ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) που αντιστοιχεί στο 2% 

του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22890 24910, 22890 23494 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες. 

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου 

ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16 

 

Μύκονος 24 / 6 / 2020 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου 

 

Βιγλιάρης   Φραντζεσκος  
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