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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΧ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (Δ..Η.ΓΗ..) ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 
 
 

Ο Δόμαρχοσ Ιςτιαύασ Αιδηψού, προκηρύςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη του ϋργου: 
¨Ολοκλόρωςη δικτύου αποχϋτευςησ ακαθϊρτων και εγκατϊςταςησ επεξεργαςύασ 
λυμϊτων ευρύτερησ περιοχόσ Ιςτιαύασ – Β’ φϊςη, Τποϋργο 1: Δύκτυα αποχϋτευςησ 
ακαθϊρτων ευρύτερησ περιοχόσ Ιςτιαύασ και αγωγόσ διϊθεςησ¨ με προώπολογιςμό: 
13.561.500,00 Ευρώ (χωρύσ ΥΠΑ) και εργαςύεσ κατηγορύασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ–
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.  
1. ΕΠΩΝΤΜΙΑ και ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ: Δόμοσ Ιςτιαύασ – Αιδηψού Νομόσ Ευβούασ  
Σαχυδρομικό Δ/νςη: 28ησ Οκτωβρύου 26 Κεντρικό Πλατεύα Ιςτιαύασ, Σ.Κ. 34200 
τηλ: 22263 50010, 22263 50034, fax: 22263 50009, email: info@dimosistiaiasaidipsou.gr  
Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ : Α. Γρεμμενϊσ, τηλ:22263 50055 fax: 22263 50009 
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 
ςτον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικού διαγωνιςμού» www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΗΔΗ: 
156731 καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ:  
https://dimosistiaiasaidipsou.gr/   
2. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Ο τόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι οι εξόσ περιοχϋσ του Δόμου 
Ιςτιαύασ-Αιδηψού: τμόμα πόλησ Ιςτιαύασ, τμόματα οικιςμών: Πευκύ, Αςμόνι, Ωρεού – Άνω Ωρεού, 
Εγκαταςτϊςεισ και ευρύτερη περιοχό ΒΙΟ-ΚΑ Ιςτιαύασ και αφορϊ: 
α) Δύκτυο Αποχϋτευςησ Ακαθϊρτων ςυνολικού μόκουσ 29.214,9μ., 728 φρεϊτια επύςκεψησ, 7 
αντλιοςτϊςια και τισ διακλαδώςεισ για τισ ςυνδϋςεισ των κατοικιών.  
β)  Σο ϋργο του αγωγού διϊθεςησ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων που αποτελεύται από: 
Αντλιοςτϊςιο, Φερςαύο τμόμα μόκουσ 1.900 μ αποτελούμενο από δύδυμο καταθλιπτικό αγωγό 
διαμϋτρων 2xΥ400, Υρεϊτιο ςύνδεςησ με τον υποθαλϊςςιο αγωγό, Αγωγό μόκουσ 427μ. 
(χερςαύο τμόμα 27μ. και υποθαλϊςςιο 400μ.) διαμϋτρου Υ450, Διαχυτόρασ μόκουσ 60 μ. 
διαμϋτρων Υ355-Υ250, ςε βϊθοσ τοποθϋτηςησ -25 μ.  

γ)Επιθεώρηςη και ϋλεγχο του δικτύου αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςυνολικού μόκουσ 
10.161,20m που ϋχει καταςκευαςθεύ ςε προηγούμενη προγραμματικό περύοδο, 
επιςκευό τυχόν φθορών, και ότι ϊλλο απαιτεύται (απόφραξη, καταςκευό φρεατύων 
κ.λ.π) προκειμϋνου να εξαςφαλιςθεύ η ςυνϋργεια και λειτουργικότητα με τα παραδοτϋα 
τησ παρούςησ πρϊξησ (Ειδικόσ όροσ 3 τησ Πρϊξησ Ένταξησ). 
3. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : Αξύα (χωρύσ ΥΠΑ) 13.561.500,00 Ευρώ. Απαγορεύονται οι 
εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. Φορηγεύται προκαταβολό 10%. 
4. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικόσ CPV 45232420-2 Καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ αποχετευτικών  δικτύων ,    

                     Κωδικόσ CPV 45232431-2 Αντλιοςτϊςιο λυμϊτων 
                     Κωδικόσ NUTS: EL642- Εύβοια 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι δϋκα οχτώ (18) ΜΗΝΕ από 
την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει των κριτηρύων του ϊρθρου 14 τησ διακόρυξησ, ςε προςφϋροντα ο 
οπούοσ δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ διακόρυξησ και 
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πληρού τα κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του ϊρθρου 22 τησ διακόρυξησ. 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα Τδραυλικϊ και Η/Μ και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 
Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την 
υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό 
πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 
7. ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ –ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΡΩΝ:  
Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό  απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ύψουσ 
271.230,00 ευρώ (2% του προώπολογιςμού) και ιςχύ τουλϊχιςτον δϋκα τϋςςερισ (14) μόνεσ 
από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. ε περύπτωςη ϋνωςησ 
οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει 
τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. Ο χρόνοσ ιςχύοσ 
των προςφορών εύναι δϋκα τρεύσ (13) μόνεσ από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ 
υποβολόσ των προςφορών.  
8. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:  
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι ό πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ  ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο  ϊρθρο 
311 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ), και το ϊρθρο 14 τησ διακόρυξησ.  
Η επιλογό του Αναδόχου θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 264 του 
ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων ςυντϊςςεται και υποβϊλλεται ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 και η τεχνικό προςφορϊ ςυντϊςςεται 
και υποβϊλλεται ςύμφωνα με την παρ.94.1 εδαφ.2 του ν.4412/2016 και του ϊρθρου 24.3 
τησ παρούςασ.  
Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 
Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  
Ορύζεται η 13/04/2021 ημϋρα Σρύτη και ώρα λόξησ υποβολόσ προςφορών η 14:00. 
10. ΥΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΥΟΡΩΝ: Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ  
ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ. Εντόσ τριών 
εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον 
οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο η 
πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ. 
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ:  
Ορύζεται η 20/04/2021, ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00π.μ. 
12. ΠΡΟΩΠΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΑΝΣΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ: 
Η διαδικαςύα εύναι ηλεκτρονικό και γύνεται δεκτό μ ό ν ο  η ηλεκτρονικό υποβολό προςφορών. 
13. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ‘Τποδομϋσ Μεταφορών, 
Περιβϊλλον και Αειφόροσ Ανϊπτυξη 2014-2020’ (υγχρηματοδότηςη ΕΣΠΑ) με κωδικό Ο.Π.. 
5008966 (Κωδικόσ Ενϊριθμου .Α. Πρϊξησ 2018Ε27510009), επιλϋξιμη προώπολογιςθεύςα 
δαπϊνη (ΕΠΑ) 7.210.000,00€  (χωρύσ Υ.Π.Α.) και μη επιλϋξιμη (ΠΔΕ)6.086.500,00 (χωρύσ 
ΥΠΑ). 
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Επύςησ η μη επιλϋξιμη δαπϊνη (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 265.000,00€ (χωρύσ Υ.Π.Α.) θα καλυφθεύ από τον 
τακτικό προώπολογιςμό του Δόμου (Κ.Α.Ε 63-7341.007 ςύμφωνα με την απόφαςη 112/2021 
πολυετούσ ϋγκριςησ Δημϊρχου που καταχωρόθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ – ΑΔΑΜ 21REQ008168959 
2021-02-19) και αφορϊ τισ επεμβϊςεισ ςτο καταςκευαςμϋνο ςε προηγούμενη προγραμματικό 
περύοδο ϋργο ώςτε να εξαςφαλιςθεύ η ςυνϋργεια και λειτουργικότητϊ του με το 
δημοπρατούμενο (ειδικόσ όροσ 3 Απόφαςησ Ένταξησ). 
Σο ϋργο δεν υπόκειται ςε ΥΠΑ, καθώσ φορολογικϊ υπόχρεοσ ορύζεται ο λόπτησ του 
τιμολογύου, ςύμφωνα με την υπ. αρ. 47159/ΕΤΘΤ 1045/25-9-2014 εγκύκλιο τησ ΕΤΘΤ – 
ΓΓΔΕ/ΕΠΑ. 
Ο Ανϊδοχοσ θα ςυντϊςςει προσ τον Δόμο Ιςτιαύασ- Αιδηψού, διακριτούσ λογαριαςμούσ 
(αναλόγωσ του αν οι εργαςύεσ αφορούν επιλϋξιμεσ ό μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ από ΠΔΕ και 
τακτικό προώπολογιςμό του Δόμου) και θα εκδύδει διακριτϊ τιμολόγια. 
14. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ – ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ:  
Όπωσ ςτο  ϊρθρο 4.3 τησ Διακόρυξησ.    
15. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό 
Επιτροπό του Δόμου Ιςτιαύασ  Αιδηψού. Οι προςφορϋσ θα δοθούν ςτην ελληνικό γλώςςα. 
16. Ημερομηνύα αποςτολόσ προσ δημοςύευςη ςτην Εφημερύδα τησ ΕΕ η 26 / 02 / 2021.   
 
 

 
Ιςτιαύα  05/ 03/2021 
 

          Ο Δόμαρχοσ Ιςτιαύασ - Αιδηψού 
 
 
 
 

ΚΟΝΣΖΙΑ ΙΩΑΝΝΗ    
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