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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ» 
προϋπολογισμού 280.000,00€ πλέον ΦΠΑ, CPV 90513800-4 «Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος». 

Το αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνει: την παραλαβή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση 
αφυδατωμένης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας (ΕΕΛ), σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την εν λόγω διεργασία. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Το αντικείμενο της σύμβασης ορίζεται 
αναλυτικά στην Διακήρυξη. 

1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

2. Η Χρηματοδότηση γίνεται από Ιδίους Πόρους της Επιχείρησης σε βάρος του Κ.Α.: 6198 του 
προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας για τα οικονομικά έτη 2022-2023.  

3. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της 
Διακήρυξης, των τευχών της Δημοπράτησης και της απόφασης 307/2021 (με ΑΔΑ: 67Δ2ΟΡ0Χ-4ΗΕ) 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.  

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

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονίων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

6. 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: …....). Πληροφορίες και τυχόν 
διευκρινήσεις παρέχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

7. 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 17/3/2022, ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ. 

8. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 21/3/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  
ώρα 10:00 π.μ. από την επιτροπή διαγωνισμού, 
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9. 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. 

10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι 
εξάντλησης των ποσοτήτων. 

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

12. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (5.600,00€). 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. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις 
συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

13. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
14. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος 

«Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  
15. Το αποτέλεσμα της δημοπράτησης θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. 
 

Ο Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας. 
 
 
 

Αθανάσιος Βασιλόπουλος 
Δήμαρχος Καλαμάτας 

 

 
Κοινοποίηση                                                             
1. ΚΗΜΔΗΣ 
2. Ιστοσελίδα  της  ΔΕΥΑΚ 
3. Εφημερίδες : 
α.  Ημερήσια   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
β.  Ημερήσια   ΘΑΡΡΟΣ     
γ.  Εβδομαδιαία  ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 28/2./2022 και να μας αποσταλούν 
δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας. 
Εσωτερική διανομή  
1.  Τμ. Προμηθειών 
2.  Επιτροπή διαγωνισμού  
3.  Γραμματεία (Αρχείο). 
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