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ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

 Μύκονος, 12 / 11 / 2021 
Αρ. Πρωτ. : 4778 

Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΟΝΗΣ 
Τ.Κ. 84600, Μύκονος 
Τηλ. 22890 23494 
Fax. 22890 26959 

  

   
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ  
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προκηρύσσει την, με 
ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΡΦΟΥ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, 
ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ » με προϋπολογισμό 2.520.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση, απολογιστικές εργασίες, 
χωρίς ΦΠΑ).  
 
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 45240000-1, 45231300-8, 45232152-2  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ   NUTS: EL422 Μύκονος 
 

Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (υδραυλικά έργα υπό 
πίεση) 

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο Τεύχος: Τεχνική Περιγραφή. Το 
αντικείμενο του έργου αφορά: Στην κατασκευή νέου αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της Μονάδας 
Αφαλάτωσης Κόρφου. Στην κατασκευή, επί αμαξιτού δρόμου, δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού 
αποτελούμενου από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE 3ης γενιάς ονομαστικής 
κλάσης κατά τμήματα PN25, PN20, PN16. Στην εγκατάσταση συσκευών ελέγχου και ασφαλείας του 
δικτύου (αερεξαγωγοί και δικλείδες εκκένωσης, διάταξη PRV διατήρησης πίεσης ανάντι των 
κεντρικών δεξαμενών της ΔΕΥΑ Μυκόνου). Στον τηλεέλεγχο-τηλεχειρισμό του νέου αντλιοστασίου. 
Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά 10.000 m3/day από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Κόρφου προς τις 
κεντρικές δεξαμενές της ΔΕΥΑ Μυκόνου. 

  
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα https://depan.gr/diakiryxeis/. Το πλήρες 

  

https://depan.gr/diakiryxeis/
ΑΔΑ: 933ΒΟΡΦΧ-Ζ2Ζ



2 

κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009528603 και στο 

ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α: 184582. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2289023494, e-mail: deyamyk@gmail.com, 

deyamyk.adm@gmail.com αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Κουνάνης Κωνσταντίνος. 

2.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

1/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
7/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και 

υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 

ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και 

του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.  

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (υδραυλικά έργα υπό πίεση 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.  
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του 

προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ύψους (50.400,00 €) πενήντα χιλιάδων 

τετρακοσίων ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 

δέκα τρεις (13) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Συγκεκριμένα αφορά το Υποέργο 2, του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη 

διαχείριση και βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Μυκόνου», η ένταξη του οποίου έγινε με 
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την υπ. αρ. πρωτ. 15743/2020/17-06-2021 (ΑΔΑ: 9O9X46MTΛ6-4ΝΝ) απόφαση του Αν. 

Υπουργού Εσωτερικών.  

7.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

8.  Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του 

υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ 
 
 
 

Φραντζέσκος Βιγλιάρης 
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