
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
(CPV  45231300-8 - Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης) 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΧΡΗΣΗ 2021-2022 (ΤΜΗΜΑ Β)», εκτιμώμενης αξίας 440.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο, αρθ.39α, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α – 
Ν.2859/2000) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: 
Με το έργο  αυτό  προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών των αγωγών και των παροχών του 

Δήμου Καλαμάτας. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
(α) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) η τεχνική ικανότητα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 
του Ν.3669/2008 ανά κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης. 
(β) Οι 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. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΟΙ προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/05/2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/05/2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

ΣΠΑΡΤΗΣ 46  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης 
ΤΗΛ:  2721063132    
Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr 
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