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ΣΠΑΡΤΗΣ 46 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης 
ΤΗΛ: 2721063132 
EMAIL: info@deyakalamatas.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  προκηρύσσει ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Γ΄ ΦΑΣΗ» με CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για 
αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει  τιμής, που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού 
για την εκτέλεση του  Έργου, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού,  προϋπολογισμού 3.000.000,00€  πλέον ΦΠΑ για διάστημα (24) είκοσι τεσσάρων 
μηνών. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», με Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του 
περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», και ειδικότερα 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Έργα Ορθολογικής 
και Αποδοτικής Διαχείρισης Πόσιμου Νερού» με την αριθμό πρωτ. 3326/22.10.2020 
Απόφαση ένταξης πράξης «Αντικατάσταση  Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα 
Καλαμάτας -  Γ΄ Φάση». 

2. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

3. 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 της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη 
διεύθυνση www.deyakal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω 
προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. 
στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (Σπάρτης 46) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης τηλέφωνο 2721063132 
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4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος.  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/3/2021, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, 
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22/3/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 9:00 π.μ. από την επιτροπή διαγωνισμού. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μεμονωμένα ή 
ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και, σύμφωνα με το άρθρο 21 
της διακήρυξης, που είναι εγκατεστημένα: 
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.  

6.1 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο (Μ.Ε.Ε.Π.)  Μητρώο  Εργοληπτικών                 
Επιχειρήσεων, η τεχνική ικανότητα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  100 του 
Ν.3669/2008 για κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και τάξη Μ.Ε.Ε.Π αντίστοιχη με την εκτιμώμενη  αξία 
της παρούσας σύμβασης. 

6.2 Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο 
αναγνωρισμένων εργοληπτών θα πρέπει να αποδεικνύουν όσα προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412/2016. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, άρθρο 19 της διακήρυξης. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  
60.000,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 

9. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
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10. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του 

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

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση                                                            

1. ΚΜΗΔΗΣ 
2. Ιστοσελίδα  της  ΔΕΥΑΚ 
3. Εφημερίδες : 

α.  Ημερήσια   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
β.  Ημερήσια   ΘΑΡΡΟΣ  
γ.  Εβδομαδιαία  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ. 
Με την παράκληση να δημοσιεύσουν την προκήρυξη το αργότερο μέχρι 15/2/21 και να μας 
αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας. 

4. Σύνδεσμο Εργοληπτών Νομού Μεσσηνίας  (Για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή)  

Εσωτερική διανομή  

1.  Τμ. Μελετών 
2.  Επιτροπή διαγωνισμού  
3.  Γραμματεία (Αρχείο). 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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