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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) 

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε Ευρώ (€) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 3000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ» 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια συνολικής ποσότητας 450.000 m3  πόσιμου 

νερού, το οποίο θα παράγεται από  μονάδα/ες αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας 

ελάχιστης παραγωγής 3000 m3/ημέρα και 150 m3/ώρα πόσιμου νερού, για το διάστημα 2 ετών 

από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης από 

την ΔΕΥΑΜ για επιπλέον ποσότητα 450.000 m3 πόσιμου νερού, με εγκατάστασή της στο 

εργοστάσιο αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μυκόνου στην θέση Κόρφος, 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) : 41110000-3 και συμπληρωματικά CPV 42912340-7. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της τιμής ανά κυβικό μέτρο παραγόμενου πόσιμου νερού. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό προμήθεια ποσότητας νερού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/1/2022 και ώρα 15:00. 

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, (α/α 145250) όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - 

στοιχεία του διαγωνισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 450.000 ΦΠΑ : € 108.000,00) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

24.00 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της ΔΕΥΑΜ και ανάλογα των επομένων 

ετών. Επιπλέον η ΔΕΥΑΜ επιφυλάσσεται για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης για την 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αγορά επιπλέον συνολικής ποσότητας 450.000 m3 πόσιμου νερού, με εκτιμώμενη αξία της 

συμπληρωματικής σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 558.000€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 450.000,00 ΦΠΑ : € 108.000,00). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή 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 εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)  που αντιστοιχεί στο 2% του 

προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου 

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

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 8/12/2021 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Μύκονος, 8 / 12 /  2021 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ 

 

Βιγλιάρης Φραντζέσκος 
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