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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» & ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ: 

2641/2020 - ΚΑ 15.03 & ΚΑ 62.07 

 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.330.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 

 

CPV:  

45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για 
σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων) 
45252130-8 (Εξοπλισμός σταθμού 
επεξεργασίας λυμάτων)  
90481000-2 (Λειτουργία σταθμού 
επεξεργασίας λυμάτων)  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για 
τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδειάς», κάτω των ορίων με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη ποιότητας – τιμής, σύμφωνα 
με το άρθρο 311 του ν.4412/16, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 14 της Διακήρυξης.  
 
ΤΜΗΜΑ I : ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 
Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 
Αναθέτων Φορέας: ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Οδός : ΔΗΜ. Γ. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 4 
Ταχ.Κωδ. : 321 31, Λιβαδειά 
Τηλ. : 2261027591, 2261026401-2 
Telefax : 2261027770 
E-mail : bimis@deyalivadias.gr  
Πληροφορίες: : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1. Περιγραφή:   
Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει:  

• την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, 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,  

mailto:bimis@deyalivadias.gr
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• τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης 

• τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών.  

• την κανονική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 
(18) ΜΗΝΩΝ, 

• την υποχρεωτική συντήρηση βάσει του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 για το χρονικό 
διάστημα λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο 

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.  
Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων 
επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί 
με την Τεχνική Προσφορά του. 
 
II.2. Προεκτιμώμενη αμοιβή – Βασικοί όροι χρηματοδότησης: 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 5.100.000,00 Ευρώ και ο προϋπολογισμός της 
κανονικής λειτουργίας διάρκειας 18 μηνών σε 230.000,00 € άνευ ΦΠΑ 24% ή 285.200,00 € με ΦΠΑ 24%. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (56323/11.10.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑ: Ψ9ΜΗ465ΧΘ7-00Υ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 2641/2020 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Π.&Δ. ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) για το ποσό έως 5.000.000 
Ευρώ της κατασκευής του έργου και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ για το υπόλοιπο ποσό πέραν των 
5.000.000€, καθώς και για την δαπάνη πέραν της 6μηνης λειτουργίας του έργου (ΚΑ 15.03 ΚΑΙ ΚΑ 
62.07).  
Για το τμήμα της σύμβασης που αφορά στην κατασκευή του έργου βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του 
άρθρου 1 του Ν4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον 
ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο ανάδοχος ο οποίος τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ. 
Το τμήμα της σύμβασης που αφορά στην λειτουργία της μονάδας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά. 
 
II.3. Διάρκεια της σύμβασης: 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης 
Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας μελετών και της 6μηνης 
δοκιμαστικής λειτουργίας. Ακολουθεί η 18μηνη κανονική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο με 
δυνατότητα προαίρεσης τρία έτη. 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
 
ΤΜΗΜΑ III : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (106.600,00 €). 
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. 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ίση με 15%. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για την χορήγηση μεγαλύτερου ποσού προκαταβολής, αυτή 
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 
1 δ άρθρου 302 του ν. 4412/2016). 
 
 
III.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

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). 
 
Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22Α της 
Διακήρυξης και επιπλέον πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας και να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, όπως περιγράφονται στα άρθρα 22Β-22ΣΤ της διακήρυξης. 

III.3. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της 
ανοικτής διαδικασίας. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi στη Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ορίζεται η 30/07/2021 και ώρα 20.00. 
 
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η 05/08/2021 και ώρα 10.00. 
 
 
Στους ενδιαφερόμενους 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.deyalivadias.gr . 
 
III.4. Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία:  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyalivadias.gr/
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είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του 
αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του .  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος 
προς τον Αναθέτοντα Φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης και στα άρθρα 360-373 του Ν. 
4412/2016. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 
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