
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
(CPV  45231300-8 - Καηαζκεσαζηικές εργαζίες για αγωγούς ύδρεσζης και αποτέηεσζης) 

 

Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καλαμάτασ διακθρφςςει τθν διενζργεια ανοικτοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου καταςκευισ του ζργου «ΕΠΙΚΕΤΕ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

ΧΡΗΗ 2021-2022 (ΣΜΗΜΑ Β)», εκτιμϊμενθσ αξίασ 440.000,00 ευρώ μη ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται ςτον ανάδοχο, αρκ.39α, παρ.4 του Κϊδικα Φ.Π.Α – 

Ν.2859/2000) με τθν χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά 

μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 
Σο ζργο ανικει ςτθν κατθγορία ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ: 
Με το ζργο  αυτό  προβλζπεται θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν των αγωγϊν και των παροχϊν του 

Διμου Καλαμάτασ. 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Σο ζργο χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι 

ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 
(α) Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν 

Επιχειριςεων (Μ.Ε.Ε.Π.) θ τεχνικι ικανότθτα καλφπτεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 100 

του Ν.3669/2008 ανά κατθγορία Μ.Ε.Ε.Π αντίςτοιχθ με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. 

(β) Οι αλλοδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που δεν είναι γραμμζνεσ ςε επίςθμο κατάλογο 

αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν κα πρζπει να αποδεικνφουν όςα προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Ν.4412/2016. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: ΟΙ προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, 

μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ διακιρυξθσ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του 

υποςυςτιματοσ. 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 02/08/2022, 

θμζρα Σρίτθ, και ϊρα 10:00 π.μ. 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 02/08/2022, 

θμζρα Σρίτθ, και ϊρα 12:00 μ.μ. 

ΠΑΡΣΗ 46  
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 24100   
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡ. Χατηθγιαννόπουλοσ Ιωάννθσ 
ΣΗΛ:  2721063132    
Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ)
Αρ.Πρωτ.: 3463/2022 Ημερ.: 13/07/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22PROC010925442 2022-07-13

ΑΔΑ: 6Φ1ΗΟΡ0Χ-ΓΨΚ



 
 

 
 
 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα (10) μήνεσ. 

 

ΕΓΓΤΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςτο ποςό 

των 8.800,00 ευρώ. 
 
ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ: 24 μινεσ. 

 

ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο 

«θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑΚ (www.deyakalamatas.gr). Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ 

25/07/2022, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ,  το αργότερο ςτισ  29/07/2022. 

Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το Πρότυπο Σεφχοσ Διακιρυξθσ Ανοικτισ Διαδικαςίασ 

για τθν ςφναψθ Δθμοςίων υμβάςεων Ζργου τθσ ΕΑΑΔΗΤ. 
 

ΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2721063132, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για 

επικοινωνία Ιωάννθσ Χατηθγιαννόπουλοσ. 

Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν 

αναλυτικι διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΕΤΑΚ 

& ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  
 
 
 
 

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ Π. ΑΘΑΝΑΙΟ 
 
 
Κοινοποίηςη                                                            
1. ΚΗΜΔΗ 
2. Ιςτοςελίδα τησ ΔΕΤΑΚ 
3. Εφημερίδεσ : 

α. Ημερήςια τοπική ( ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ) 
β. Ημερήςια τοπική  (ΘΑΡΡΟ)  
γ. Εβδομαδιαία τοπική (ΜΕΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ) 

Με τθν παράκλθςθ να δθμοςιεφςουν τθ διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τισ 21/07/2022 και να μασ 
αποςταλοφν δφο αντίγραφα του φφλλου τθσ εφθμερίδασ. 
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