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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

«Περιβάλλον» 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της 
διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων 

και λυμάτων  ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), 

Προκηρύσσει 

Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και 
λειτουργία δυο Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα κάνοντας χρήση του 
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού» προϋπολογισμού 1.400.000,00€ πλέον ΦΠΑ, CPV 32441200-8 
«Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου», 09331200-0 «Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

1. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της 
διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης 
υδάτων και λυμάτων Δήμου Καλαμάτας», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον» βάσει της Συλλογικής Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 22150/2020 04/06/2021 (ΑΔΑ: 
ΩΑΤΟ46ΜΤΛ6-ΞΒΝ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). Η χρηματοδότηση του υποέργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που 
χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση 
μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση εγγράφεται στον κωδικό ΚΑ: 61.02 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ 
Καλαμάτας.  

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

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.deyakalamatas.gr, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 155403). 
Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Αρμόδιος Μιχαήλ Βασιλειάδης,  τηλέφωνο 2721063130).  

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1/4/2022, ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ. 

5. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 06/04/2022 ημέρα  ΤΕΤΆΡΤΗ και  ώρα 
12:00 

6. Έως την ημέρα και ώρα Αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν οικονομικοί φορείς ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίοι  ικανοποιούν τα κριτήρια 
επιλογής που αναφέρονται στην Διακήρυξη. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την ΔΕΥΑ Καλαμάτας,  μέσω της Διαδικτυακής πύλης του 
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ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr μέχρι την 16/03/2022 το αργότερο, να επισκεφθούν τους 
χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, προκειμένου να λάβουν γνώση των 
τοπικών συνθηκών της προμήθειας. Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας θα χορηγήσει βεβαίωση για την 
επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, η οποία επισυνάπτεται 
υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην προσφορά του. 
Η σχετική αλληλογραφία θα διεξάγεται μέσω της πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. (παράγραφος 2.2.1 της 
διακήρυξης περ. 3) 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 

8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, παράγραφος 2.4.5 της διακήρυξης.   

10. Για τη έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  
είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00€).  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 
της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

11. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

12. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του 
υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

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

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 
Κοινοποίηση                                                             
1. ΚΗΜΔΗΣ 
2. Ιστοσελίδα  της  ΔΕΥΑΚ 
3. Εφημερίδες : 
α.  Ημερήσια   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
β.  Ημερήσια   ΘΑΡΡΟΣ     
γ.  Εβδομαδιαία  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 
Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 25/2/2022 και να μας αποσταλούν 
δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας. 

Εσωτερική διανομή  
1.  Τμ. Προμηθειών 
2.  Επιτροπή διαγωνισμού  
3.  Γραμματεία (Αρχείο). 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΔΕΥΑΚ 
 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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