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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
 
 
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ.Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του 
Ν. 4412/2016 για την ανάθεση με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», 
προϋπολογισμού 9.993.409,39 ΕΥΡΩ και αφορά : 
Α. Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες στις Τ.Κ. 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ  με Αντικατάσταση παλαιών παροχών από 
σιδηροσωλήνες καθώς και 

1. Τοποθέτηση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού σημεία: 19. 

2. Τοποθέτηση συστήματος άμεσου εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο στις  τρείς Τ.Κ. όπως 
αυτά περιγράφονται στην οριστική μελέτη του έργου 

Β. Την λειτουργία και συντήρηση δικτύου σύστημα ανίχνευσης αφανών διαρροών σε δίκτυα 
ύδρευσης οικισμών και τηλεέλεγχου- τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων εξωτερικού υδραγωγείο 
(γεωτρήσεις, δεξαμενές, μονάδες επεξεργασίας ύδατος). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική 
Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
https://deyadelta.gr    
 

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/02/2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 και το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή 
βαρύτητας τόσο την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα 
συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με το παράρτημα της διακήρυξης. 

 
4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/02/2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.  
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Υδραυλικών Έργων & Έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και 
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. 
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (17) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.    
 

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα οκτώ και είκοσι εκατοστών του ευρώ 199.268,20€ .Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30/6/2022, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα. 
 
9. Η παρούσα αναρτάται στο https://enotices.ted.europa.eu/, διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό 

Τύπο. 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ  Δήμου Δέλτα 
 
 
 
 
 
 
            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
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