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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294280-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χαλάστρα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
2022/S 105-294280

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Ταχ. διεύθυνση: Χαλάστρα Θεσσάλονικης
Πόλη: Χαλαστρα
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 57300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΣΚΑΡΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texniki@deyadelta.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2316021480
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://deyadelta.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Κατασκευή δικτύου για την ύδρευση των οικισμών Κυμίνων και Μαλγάρων από το αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ στην 
Χαλάστρα

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45240000 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Πρόκειται για σύμβαση που περιλαμβάνει:
1. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από την Δ.Κ. Χαλάστρας στην Δ.Κ. Κυμίνων μήκους 
5.600 μέτρων Φ315 από πολυαιθυλένιο.
2. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από την Δ.Κ. Κυμίνων στην Δ.Κ. Μαλγάρων μήκους 
2.300 μέτρων Φ200 από πολυαιθυλένιο.
3. Κατασκευή αντλιοστασίου στην Δ.Κ. Χαλάστρας.
4. Κατασκευή τριών δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων στην Δ.Κ. Χαλάστρας.
5. Κατασκευή δύο δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 2.000 κυβικών μέτρων στην Δ.Κ. Κυμίνων.
6. Κατασκευή μίας δεξαμενής συνολικής χωρητικότητας 1.000 κυβικών μέτρων στην Δ.Κ. Μαλγάρων.
7. Κατασκευή συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για την λειτουργία - εποπτεία του αντλιοστασίου και του 
δικτύου ύδρευσης.
8. Ανακατασκευή των αντλιοστασίων Κυμίνων και Μαλγάρων προς τους δύο Υδατόπυργους.
9. Εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού για τον έλεγχο της παροχής και τη μείωση των 
διαρροών.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 702 920.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δ.Κ. Χαλάστρας, Κυμίνων και Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το νερό που διατίθεται για την ύδρευση των οικισμών Κυμίνων και N. Μαλγάρων σήμερα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις της υπ’ αριθ. Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.67322/6-9-2017 Κ.Υ.Α. «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης 
Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις (υπερβάσεις) σε ό,τι 
αφορά τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις σε μαγγάνιο, αρσενικό και νιτρικά.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο αυτό πρόβλημα, προτείνεται οι οικισμοί Κυμίνων και N. Μαλγάρων 
να υδροδοτηθούν από το δίκτυο ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης το οποίο 
τροφοδοτεί ήδη τμήμα του Δήμου Δέλτα.
Αρχικά, δίπλα στο αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ που βρίσκεται στον οικισμό της Χαλάστρας, το οποίο τροφοδοτείται 
από το διυλιστήριο νερού στον Αλιάκμονα και υδρεύει το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, θα 
κατασκευαστεί ένα νέο αντλιοστάσιο ύδρευσης με στόχο να καταθλίβει νερό προς τους οικισμούς Κύμινων και Ν. 
Μαλγάρων. Το αντλιοστάσιο θα είναι δυναμικότητας 125 m3/h και θα κατασκευαστεί σε δημοτική έκταση που θα 
παραχωρηθεί από τον Δήμο Δέλτα στην ΔΕΥΑ με την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(σχετική βεβαίωση του Δημάρχου Δέλτα). Στην ίδια έκταση θα κατασκευαστούν τρείς μεταλλικές δεξαμενές 
χωρητικότητας 1000m3 έκαστη από υλικό κατάλληλο για αποθήκευση πόσιμου ύδατος για την τροφοδοσία του 
αντλιοστασίου.
Από το αντλιοστάσιο αυτό θα κατασκευαστεί καταθλιπτικός αγωγός πολυαιθυλενίου PE με συμπαγές τοίχωμα 
μήκους 5.600 μέτρων και διαμέτρου Φ315. Στο χώρο θα κατασκευαστούν επίσης δύο μεταλλικές δεξαμενές 
χωρητικότητας 1000m3 έκαστη στις οποίες θα αποθηκεύεται το απαιτούμενο νερό για τις ανάγκες του 
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οικισμού ενώ ταυτόχρονα θα τοποθετηθούν αντλητικά συγκροτήματα για την κατάθλιψη του νερού στον 
υδατότοπυργο αλλά και για την απευθείας κατάθλιψη στο δίκτυο του οικισμού, όταν θα απαιτείται η συντήρηση 
του υδατόπυργου.
Στην συνέχεια, ο κεντρικός αγωγός, μετά την διακλάδωση του προς τα Κύμινα θα συνεχίζει προς τον οικισμό 
των Ν. Μαλγάρων. Στο οικόπεδο του υδατόπυργου θα κατασκευαστεί μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 
1000m3 στην οποία θα αποθηκεύεται το απαιτούμενο νερό για τις ανάγκες του οικισμού ενώ ταυτόχρονα θα 
τοποθετηθούν αντλητικά συγκροτήματα για την κατάθλιψη του νερού στον υδατότοπυργο αλλά και για την 
απευθείας κατάθλιψη στο δίκτυο του οικισμού, όταν θα απαιτείται η συντήρηση του υδατόπυργου. Το μήκος του 
αγωγού είναι 2.300 μέτρα διαμέτρου Φ200 από πολυαιθυλένιο PE με συμπαγές τοίχωμα.
Τέλος, στα αντλιοστάσια των οικισμών Χαλάστρας, Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων θα εγκατασταθεί σύστημα το 
οποίο θα ελέγχει την λειτουργία όλων των αντλητικών συγκροτημάτων (δύο ανά αντλιοστάσιο) και των έξι 
συνολικά δεξαμενών (ανώτατη- κατώτατη στάθμη). Στους δύο αγωγούς (Χαλάστρα – Κύμινα και Κύμινα – Ν. 
Μάλγαρα) θα τοποθετηθούν επίσης συστήματα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού που θα εξασφαλίζουν την ομαλή 
τροφοδότηση των δύο οικισμών με πόσιμο νερό μετρώντας ταυτόχρονα και την εισερχόμενη παροχή σε κάθε 
οικισμό. Τέλος θα κατασκευαστεί κέντρο ελέγχου στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα για τον έλεγχο όλης της 
εγκατάστασης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 702 920.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ΣΑ Ε2751, κωδ. 
εναρίθμου 2021ΣΕ27510138). Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014-2020, με Κωδικό Αρ. Πράξης ΟΠΣ: 5112099, 
και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία/ες έργου Υδραυλικών Έργων & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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 , 5, 6 και 7 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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 
(114.058,40€).
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή του συμφωνητικού.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Όπως περιγράφεται στη διακήρυξη.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στη διακήρυξη.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/07/2022
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
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Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/07/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Χαλάστρα Δήμος Δέλτα
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/05/2022
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