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Περίληψη Διακήρυξης  (Προκήρυξη) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ), Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για  έργο «Μονάδα ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας» (CPV: 45232422-6 -

εργασίες επεξεργασίες ιλύος) με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, που θα δοθεί στο σύνολο 
του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του  έργου, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τους όρους 

του παρόντος διαγωνισμού,  προϋπολογισμού 6.428.500,00€  (προ ΦΠΑ).  

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41/19-1-2023 (ΑΔΑ ΨΛΓ94653Π8-4ΧΤ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας..  

2. Προσκαλούνται σε σχετική διαβούλευση στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (Σπάρτης 46 1 ος όροφος),  
ημέρα Πέμπτη 9/3/2023 και ώρα 14:00:00, οι δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η ΔΕΥΑΚ να προβεί σε παρουσίαση του 
προς ανάθεση έργου. 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι κού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του 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, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη διεύθυνση 
www.deyakalamatas.gr ►ΝΕΑ► Διαγωνισμοί. 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. (Αρμόδιος Μιχαήλ Βασιλειάδης,  τηλέφωνο 
2721063130).  

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 και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

20/4/2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η          

24/4/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο (στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού), με ευθύνη 

του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 3 §3.5(β) 

της διακήρυξης. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μεμονωμένα ή ενώσεις 

αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και 

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης, που είναι εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,  καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  

7. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι επτά (27) μήνες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών, άρθρο 19 της διακήρυξης. 

9. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται, και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.    

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. 

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

12. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

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

 

 

 
 

 

Κοινοποίηση                                                                                                                                                                                                                     

1. ΚΜΗΔΗΣ 
2. Ιστοσελίδα  της  ΔΕΥΑΚ 
3. Εφημερίδες: 

α.  Ημερήσια   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
β.  Ημερήσια   ΘΑΡΡΟΣ     
γ.  Εβδομαδιαία  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 
Με την παράκληση να δημοσιεύσουν την προκήρυξη το αργότερο μέχρι 3/3/2023 και να μας αποσταλούν 
δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας. 

4. Σύνδεσμο Εργοληπτών Νομού Μεσσηνίας  (Για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή)  

Εσωτερική διανομή  

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

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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