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ΔΗΜΟΤΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 46  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασιλειάδης Μιχαήλ 
ΤΗΛΕΦ:  2721063130 
FAX:2721063139 
Ε ΜΑΙL: mvas@deyakalamatas.gr 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει 
ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με (CPV) : 90481000-2, για τις 
ανάγκες της ΔΕΥΑ  Καλαμάτας  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί στο σύνολο του 
Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη 
υπηρεσία πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, προϋπολογισμού 
295.000,00€ πλέον ΦΠΑ για διάστημα (24) είκοσι τεσσάρων μηνών. 

1. Η Χρηματοδότηση γίνεται από Ιδίους Πόρους της Επιχείρησης σε βάρος του Κ.Α.: 
61.02 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το οικονομικό έτος 2022-2023-2024 
Το αντικείμενο της σύμβασης ορίζεται αναλυτικά στην Διακήρυξη. Τόπος εργασίας 
του Αναδόχου είναι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  Καλαμάτας. 

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. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος. 

4. 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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη διεύθυνση 
www.deyakalamatas.gr►ΝΕΑ►Διαγωνισμοί. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: 
Βασιλειάδης Μιχαήλ  27210 63130. 

5. 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 12 / 05 / 2022 , ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00μ.μ. 
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. 
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6. Δικαίωμα συμμετοχής στον 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. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους  5.900,00€.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται, άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

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

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

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

 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν 
υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ 
 
 

 
Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΚΗΜΔΗΣ 
2. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ 
3. Εφημερίδες 

• Ημερήσια εφημερίδα «Ελευθερία» 
• Ημερήσια εφημερίδα «Θάρρος» 
• Εβδομαδιαία εφημερίδα «Ελευθερία της Δευτέρας» 

 
Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 19 / 04 / 2022  και 
να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας.  
 
Εσωτερική διανομή  

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