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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.(ΑΝΕΘ) 
 

 
 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»  
Υποέργο 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΓΚΑΔΑ» 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΣΩ 
ΠΔΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ  
ΣΑΕ 2017ΣΕ27510088 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 5006101 
 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ  
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  
(Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ )  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  
 
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»  
Υποέργο 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» 
CPV:45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας 
λυμάτων)  
Εκτιμώμενης αξίας  2.582.832,46 Ευρώ(πλέον  Φ.Π.Α. 24 %, χωρίς αναθεώρηση), 
 
Αναθέτων φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΕΘ) 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ 
Φορέας κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΕΘ) 
Προϊσταμένη Αρχή : το Διοικητικοό   Συμβουό λιο της ΑΝΕΘ που εόχει εόδρα στη Θεσσαλονιόκη 
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : το Τμηό μα Τεχνικωό ν Υπηρεσιωό ν της ΑΝΕΘ 
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικοό  Συμβουό λιο Δημοσιόων Έργων Μητροπολιτικηό ς Ενοό τητας 
Θεσσαλονιόκης. 
 



2 
 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με τίτλο πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», 
με κωδικό ΟΠΣ 5006101 και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510088. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής σε ποσοστό 85% των επιλέξιμων δαπανών και από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΔΕ σε 
ποσοστό 15% των επιλέξιμων δαπανών. Η δαπάνη της τριτοβάθμιας επεξεργασίας 
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ. 
 
Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωό νi ορίζεται η 
23/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριόζεται η 
30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ ii 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω 
της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Ως ημερομηνία διαβούλευσης επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 68 του ν. 4412/2016, ορίζεται η 10/09/2020 ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης της 
διαβούλευσης ορίζεται η 10:00 π.μ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες «Υδραυλικών Έργων», «Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων» και «Έργων Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων 
Αποβλήτων» 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 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). 
 
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ ή στο  ΜΗΕΕΔΕ,  στις ακόλουθες κατηγορίες   
• Υδραυλικά Έργα  (τάξη 2η και άνω) 
• Ηλεκτρομηχανολογικά  (τάξη 2η και άνω) 
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• Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων 
(τάξη Α2 και άνω)   
 
O προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου για την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της 
ΕΕΛ ανέρχεται σε   2.582.832,46 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ  και αναλύεται σε: 
 
Δαπάνη Μελέτης Εφαρμογής 99.456,75 Ευρώ 
Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών 1.903.340,06 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 342.601,21Ευρώ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
336.891,19 Ευρώ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016. 
 
Οι επιμέρους προϋπολογισμοί των εργασιών βάσει των οποίων προκύπτουν οι καλούμενες τάξεις 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι: 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 1.277.727,83 Ευρώ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 1.038.237,35 Ευρώ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 
266.867,28 Ευρώ. 
 
Ο Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται σε 619.879,79 Ευρώ στο σύνολο του έργου. 
 
 
Το σύνολο του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίζεται σε επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες,  
και κατηγοριοποιείται ως εξής: 
Α) επιλέξιμη δαπάνη : 2.431.880,11€ προ ΦΠΑ 24% 
Β) μη επιλέξιμη δαπάνη : 150.952,35 € προ ΦΠΑ 24% (αφορά στη δαπάνη της τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας)Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 51.655,00 €. 
Χρόνος ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής: τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 30/09/2021.  
 
Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με αξιολόγηση μελέτης. 
Απαιτείται η εκπόνηση οριστικής μελέτης στο στάδιο της δημοπράτησης του έργου. Οι 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να συνεργασθούν με Μελετητές -  Γραφεία Μελετών, τόσο για τη 
σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς - Οριστικής Μελέτης όσο και για την Μελέτη Εφαρμογής του 
Έργου. 

 
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δ.Κ. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά, Νομός Θεσσαλονίκης (κωδικός NUTS: 
EL522) 
 
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:  
Η συνολικηό  προθεσμιόα εκτεόλεσης του εόργου, οριόζεται σε δεκαοκτωό  (18) μηό νες αποό  την ημεόρα 
υπογραφηό ς της συό μβασης .  
Στην συνολικηό  προθεσμιόα του εόργου συμπεριλαμβαό νεται : 
• 12 μηό νες για την κατασκευηό   
• η εξαό μηνη δοκιμαστικηό  λειτουργιόα των εόργων αποό  τον Αναό δοχο. 
 
Περίληψη του έργου: Το έργο περιλαμβάνει την ΕΕΛ της ΔΚ Σοχού για ισοδύναμο πληθυσμό 
5576 κατοίκους (πρόβλεψη 40ετίας στην Β’ Φάση) με μέγιστη ημερήσια παροχή 1333 m3/d,   με 
σύστημα β’ βάθμιας βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και  
ανήκει στις κατηγορίες των «Υδραυλικών Έργων», «Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων» και 
«Έργων Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων» και το 
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αντικείμενό του περιλαμβάνει: 
• την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και 

έρευνας, 
• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, 
• την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού, 
• τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, 
• τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) 

μηνών. 
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη 
κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στα Τεύχη Δημοπράτησης 
 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 150 του ν. 
4412/2016 και μέχρι ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, δαπάνες μελετών και προμηθειών 
μηχανημάτων που εγκαθίστανται στο έργο. 
 
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 του αναθέτοντος φορέα (www.aneth.gr) 
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕΕΕ) με ημερομηνία αποστολής  τυποποιημένου εντύπου, για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την  ημέρα 
Τετάρτη στις 05/08/2020 με αριθμό προκήρυξης 2020/S 150-366794. 
 
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του αναθέτοντος φορέα 
(τηλ. 2310 801070) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Για την δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η Α.Π. 3740/10-7-2020 θετική γνώμη δημοπράτησης 
της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Κ.Μ 
 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Διοικητικό  
Συμβούλιο της ΑΝΕΘ 

 
 

Πέμπτη, 06/08/2020 
Ο πρόεδρος της ΑΝΕΘ 

 
 
 
 
 

Θωμάς Βράνος 

i Η προθεσμιόα παραλαβηό ς των προσφορωό ν καθοριόζεται συό μφωνα με το αό ρθρο 27 του ν. 
4412/2016 . 

                                                 

http://www.aneth.gr/
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ii Προτειόνεται οι αναθεότουσες αρχεός να οριόζουν την ημερομηνιόα ηλεκτρονικηό ς 

αποσφραό γισης των προσφορωό ν μεταό  την παρεόλευση τριωό ν εργασιόμων ημερωό ν αποό  
την καταληκτικηό  ημερομηνιόα υποβοληό ς των προσφορωό ν, προκειμεόνου να εόχει 
προσκομιστειό αποό  τους συμμετεόχοντες και η πρωτοό τυπη εγγυό ηση συμμετοχηό ς, 
συό μφωνα με τα προβλεποό μενα στο αό ρθρο 3.5. περ. β της παρουό σας. 
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