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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97519-2023:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χαλαστρα: Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων
2023/S 033-097519

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

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: 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:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90430000 Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η εφαρμογή της μεθόδου των μικροοργανισμών βιοενίσχυσης, με στόχο την αποδοτική λειτουργία των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των αποχετευτικών δικτύων του Δήμου Δέλτα, καθώς και 
η μεταφορά της πλεονάζουσας ιλύος και των λοιπών παραπροϊόντων της προεπεξεργασίας των λυμάτων 
και συγκεκριμένα της συλλογής άμμου, εσχαρισμάτων και λιπών/ελαίων, σε κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις διάθεσης, προς αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές 
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περιβάλλον. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελεί τις εργασίες εφαρμογής βιοενίσχυσης στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δ.Κ. Χαλάστρας, της ΕΕΛ των Δ.Κ. Κυμίνων - Μαλγάρων καθώς και στα 
αντλιοστάσια και στο δίκτυο αποχέτευσης, με αναρρόφηση των Δ.Κ. Χαλάστρας, Ανατολικού, Κυμίνων και Ν. 
Μαλγάρων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 100 000.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90470000 Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων
90491000 Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων
90513500 Επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων υγρών
90513600 Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος
90490000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την εποπτεία αποχετεύσεων και την επεξεργασία 
λυμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εφαρμογή της μεθόδου των μικροοργανισμών βιοενίσχυσης, με στόχο την αποδοτική λειτουργία των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των αποχετευτικών δικτύων του Δήμου Δέλτα, καθώς και 
η μεταφορά της πλεονάζουσας ιλύος και των λοιπών παραπροϊόντων της προεπεξεργασίας των λυμάτων 
και συγκεκριμένα της συλλογής άμμου, εσχαρισμάτων και λιπών/ελαίων, σε κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις διάθεσης, προς αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελεί τις εργασίες εφαρμογής βιοενίσχυσης στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δ.Κ. Χαλάστρας, της ΕΕΛ των Δ.Κ. Κυμίνων - Μαλγάρων καθώς και στα 
αντλιοστάσια και στο δίκτυο αποχέτευσης, με αναρρόφηση των Δ.Κ. Χαλάστρας, Ανατολικού, Κυμίνων και Ν. 
Μαλγάρων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 100 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.050.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% και πλέον 
δικαιώματος προαίρεσης ύψους 1.050.000,00 €.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 
24% , ανέρχεται σε 2.604.000,00€.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με 
δυνατότητα ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

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: 
όχι

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Για τους εγκαταστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που 
ασκούν.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει όλα τα μέλη που αποτελούν την εν λόγω ένωση να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, όπως περιγράφεται παραπάνω για τους οικονομικούς φορείς.

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:
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1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 21.000,00 € 
(είκοσι μία χιλιάδων ευρώ).
2. 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 ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία 
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:
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και Ενώσεις Προσώπων, 
εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα δοθεί 
για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών, εφόσον οι προσφερόμενες πληρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», 
συνολικού προϋπολογισμού 2.100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%) και συνολικού ποσού 2.604.000,00 €.

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: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/03/2023
Τοπική ώρα: 11:00

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.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/03/2023
Τοπική ώρα: 13:00
Τόπος:
Γραφεία ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα (1ο χλμ Ε.Ο. Χαλάστρας -Σίνδου, 57300, Χαλάστρα).
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην 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: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην 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:
10/02/2023
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