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ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γενική Διεύθυνση 

Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών - Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης 

και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18), Διεύθυνση: Φαναριωτών 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11471, Τηλ. 210-

6412810, E-mail: deyael@ggde.gr, Πληροφορίες: Γραμματεία Διεύθυνσης 

Ι.2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 

στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις: 

(α) Στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr  με α/α αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 193169.  

(β) στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.ggde.gr  

Οι προσφορές να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1) Τίτλος: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΡΤΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

II.2) Σύντομη περιγραφή: 

Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς 

πόσιμου νερού με σκοπό την αντικατάσταση του σημερινού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση 

περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. 

 

Το προς κατασκευή νέο δίκτυο μεταφοράς νερού ύδρευσης διαχωρίζεται στα εξής επί μέρους 

τμήματα: 

- Έργα υδροληψίας και κεφαλής, το οποίο αφορά στη διάταξη για τη συλλογή των υδάτων από 

τις πηγές Αγ. Γεωργίου και τη διοχέτευσή τους στα έργα μεταφοράς και διανομής. 

Περιλαμβάνονται τα έργα σύνδεσης με τις υφιστάμενες δεξαμενές υδροληψίας και ο νέος 

θάλαμος υδροληψίας από την έξοδο του οποίου ξεκινά ο νέος αγωγός μεταφοράς Μ. 

 Αγωγός μεταφοράς προς Λευκάδα [Αγωγός Μ], συνολικού μήκους 87.903,25μ. 

 Αγωγός Άρτας [Αγωγός Α], συνολικού μήκους 10.509,05μ. 

 Αγωγός προς νέα δεξαμενή Σμυρτούλας Πρεβεζας [Αγωγός Σ], συνολικού μήκους 608,65μ, 

για την τροφοδοσία της νέας δεξαμενής Σμυρτούλας. 

 Αγωγός προς υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιάς [Αγωγός Λ], συνολικού μήκους 1.389,00μ. 

 Αγωγός προς νέα δεξαμενή στη θέση Φρύνι [Αγωγός Φ], συνολικού μήκους 3.252,77μ. 

 Έργα ταμίευσης, τα οποία αφορούν στην κατασκευή δύο (2) νέων δεξαμενών για την 

αποθήκευση και διανομή του νερού. Η μία δεξαμενή προβλέπεται να γίνει κοντά στον 
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οικισμό της Νικόπολης στην περιοχή της Σμυρτούλας Πρέβεζας (χωρητικότητας 4.000m3) 

και η άλλη δεξαμενή στη θέση Φρύνι Ν. Λευκάδας (χωρητικότητας 1.200m3) 

 Νέο Αντλιοστάσιο Αγ. Νικολάου ν. Λευκάδας. 

Για τη σωστή λειτουργία και ορθολογική διαχείριση των έργων μεταφοράς προβλέπεται η 

εγκατάσταση εντός ειδικών φρεατίων: 

 ειδικών διατάξεων εκκενωτών (χαμηλά σημεία). 

 βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας (υψηλά σημεία, αμέσως κατάντη 

δικλίδων απομόνωσης, είσοδος δεξαμενών κλπ.). 

 δικλίδων ρύθμισης παροχής (needle valves), με χειροκίνητο μηχανισμό σε κρίσιμες θέσεις 

του δικτύου (περιοχή υδροληψίας, κεφαλή κλάδων, είσοδος υποθαλάσσιων αγωγών). 

 διαφραγματικών βαλβίδων ελέγχου στάθμης με φλοτεροβαλβίδα, στην είσοδο των 

δεξαμενών 

 δικλίδων απομόνωσης δικτύου τύπου πεταλούδας ή συρταρωτές (για διαμέτρους ≤ 200mm) 

σε φρεάτια λοιπών συσκευών δικτύου, σε θαλάμους δικλίδων δεξαμενών και υδροληψίας 

και σε ειδικά φρεάτια ανά max 10km. 

 Ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων και μετρητών πίεσης κατά μήκος του δικτύου 

μεταφοράς. 

Το σύνολο των συσκευών δικλίδων και λοιπών ειδικών τεμαχίων είναι ονομαστικής πίεσης 

PN16. Προβλέπεται τέλος η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεμετρίας – 

Τηλελέγχου Διαρροών το οποίο εκτός από την εποπτεία - έλεγχο του όλου συστήματος θα 

δώσει την δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και καλύτερης 

αξιοποίησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. 

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία & συντήρηση του 

έργου για 36 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. 

ΙΙ.3) Εκτιμώμενη αξία: 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε: 112.903.225,81 Ευρώ (πλέον 

Φ.Π.Α. 24%). 

ΙΙ.4) Κωδικοί CPV: 

45231300-8  Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, 
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια, 

45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής, 

45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών, 
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία, 

45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού, 
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα, 
44161410-3 Υποθαλάσσιοι αγωγοί 

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης: 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» με βάση την τιμή. 

II.6) Διάρκεια σύμβασης: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα (40) μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΙΙ.7) Τόπος Εκτέλεσης 

Περιφερειακές Ενότητες: Πρέβεζα (EL541), Άρτα (EL541), Αιτωλοακαρνανία (EL631), Λευκάδα 

(EL624). 

Τμήμα ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

III.1.1) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: 
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Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής του και να πληρεί τις λοιπές προϋποθέσεις 

όπως τίθενται στη Διακήρυξη. 

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.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Τα έγγραφα της σύμβασης, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού 

φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον 

προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά 

του. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Παραρτήματα τους. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

IV.1) Περιγραφή: 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία». 

IV.2) Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 

Ημερομηνία: 29/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 14:00μμ (Τοπική ώρα) 

IV.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

IV.4) Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 18 της 

Διακήρυξης, δηλαδή: 

Ημερομηνία: 10/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00πμ (Τοπική ώρα) 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(α) Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, καθώς και η χορήγηση πρόσθετης 

καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα 

με το άρθρο 15 της Διακήρυξης. 

(γ) Το έργο χρηματοδοτείται από το ενάριθμο έργο 2021ΤΑ77100002 της ΣΑΤΑ771, καθώς 

έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων 

χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Με την Α.Π. 82050ΕΞ2022/10-06-2022 (ΑΔΑ: 6Υ7ΡΗ-ΙΨΗ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-06-

2022) Απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομικών, το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Έργων 

Ύδρευσης Ν. Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας» (κωδικός ΟΠΣ: ΤΑ 5168316) εντάχθηκε στο 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

(δ) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)  

Λεωφ. Θηβών 196 – 198 

18233 ΕΛΛΑΔΑ  

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr  

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Διακήρυξη , τα δε 

σχετικά παράβολα κατατίθενται, επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ. 

39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκήρυξη της σύμβασης δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 

της Ε.Ε. (ΕΕS: 2022/S 228-655021) και στο ΚΗΜΔΗΣ (AΔΑΜ: 22PROC011674035) την 

25η/11/2022. 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΤΑ 

 

Πολιτικός Μηχ/κός με Α’ βαθμό 

Ακριβές Αντίγραφο 
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