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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 

ΠΡΑΞΗ: 
 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

Τεύχος 10. Περίληψη Διακήρυξης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ιστιαία  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ                                                    Αριθμ. Πρωτ. : 1806/02.03.2022 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

  
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 
Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ¨  
με προϋπολογισμό: 3.900.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή σε εργασίες 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ–ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ- ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, 
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και 720.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) για πενταετή 
λειτουργία. 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δημος Ιστιαιας – Αιδηψου Νομος Ευβοιας  
Ταχυδρομική Δ/νση: 28ης Οκτωβριου 26 Κεντρικη Πλατεια Ιστιαιας, Τ.Κ. 34200 
τηλ: 22263 50010, 22263 50034, fax: 22263 50009, email: info@istaid.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες : Α. Γρεμμενάς, τηλ:22263 50055 fax: 22263 50009 
Προσφερεται ελευθερη, πληρης και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της συμβασης 
στον ειδικο χωρο «ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι» www.promitheus.gov.gr με αριθμο 
ΕΣΗΔΗΣ:187294 καθως και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης:  
https://dimosistiaiasaidipsou.gr/   
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή Κουπ ή Μηλέα του Ν. Ευβοίας, 
σε οικόπεδο ιδιωτικής έκτασης 24 στρεμμάτων περίπου, παράπλευρα του χειμάρρου Ξεριά, σε 
απόσταση 4,5 Km περίπου βόρεια της πόλης της Ιστιαίας, στο οποίο ήδη έχει κατασκευασθεί μέρος 
των έργων της Εγκατάστασης. Περιλαμβάνει: 
1. Την μελέτη–κατασκευή των απαιτούμενων έργων ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων με 
βασικό αντικείμενο το εξής: 
Η εγκατάσταση επεξεργασίας των αστικών λυμάτων αφορά σε σύστημα ενεργού ιλύος με 
παρατεταμένο αερισμό, υψηλό βαθμό νιτροποίησης και απονιτροποίησης για την αφαίρεση του 
αζώτου και με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της λάσπης και την αφαίρεση φωσφόρου. Οι δεξαμενές 
αερισμού θα αερίζονται με επιφανειακούς αεριστές. Για την αφαίρεση των νιτρικών προβλέπονται 
ζώνες απονιτροποίησης. 
Η πάχυνση και η αφυδάτωση της λάσπης θα γίνεται με μηχανικό τρόπο (τράπεζα πάχυνσης και 
ταινιοφιλτρόπρεσσα ή φυγοκεντρητές). Η διάθεση της ιλύος θα γίνεται σύμφωνα με την ΑΕΠΟ. 
Η εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων περιλαμβάνει την μηχανική 
(φυσική)επεξεργασία, τη βιολογική επεξεργασία, την απολύμανση, την διάθεση των επεξεργασμένων 
λυμάτων και τέλος την επεξεργασία της ιλύος.  
2. Τη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης για έξι (6) μήνες 
3. τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για πέντε (5) έτη 
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Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αφορούν την κατασκευή των δομικών μερών των 
μονάδων προεπεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, απολύμανσης, επεξεργασίας ιλύος, των 
κτιρίων διοίκησης και ενέργειας και των δικτύων και σωληνώσεων. Έχει επίσης γίνει προμήθεια 
σημαντικού μέρους του εξοπλισμού. 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : Αξία (χωρίς ΦΠΑ) 3.900.000,00 Ευρώ για την κατασκευή 

και 720.000,00€ (πλεον ΦΠΑ) για την λειτουργία. 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Χορηγείται προκαταβολή 10%. 
4. ΚΩΔΙΚΟΙ:  

Κωδικός CPV:45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας  λυμάτων 
                  CPV:90420000-7  Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 
Κωδικός NUTS: EL642- Εύβοια 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες  από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή και 60 μήνες για την λειτουργία (μετά 
την ολοκλήρωση του 18μήνου). 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
α. Δικαιωμα συμμετοχης εχουν φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων που 
δραστηριοποιουνται στην κατηγορια/ες εργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – Η/Μ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, 
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που ειναι εγκατεστημενα σε: 
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης, 
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση 
δημοσια συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικες σημειωσεις 
του σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και 
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης 
δημοσιων συμβασεων. 
  
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με 
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς της Ένωσης. 
β. Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης 

 
γ. Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 
19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του αρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την 
υποβολη προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη 
πρεπει να ειναι τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου 
για την ενωση (πχ κοινοπραξια). 
 
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
92.400,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού) και ισχύ τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14) μήνες από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Σε 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. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι δέκα τρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών.  
8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
Κριτηριο αναθεσης της συμβασης ειναι η «πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη 
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προσφορα» βασει βελτιστης σχεσης ποιοτητας – τιμης, συμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 
4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) και με αξιολογηση μελετης (αρθρο 50.4 του ν4412/2016). 
Για να προσδιοριστει η πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει 
βελτιστης σχεσης ποιοτητας – τιμης, θα αξιολογηθουν οι Τεχνικες και Οικονομικες 
προσφορες των προσφεροντων με βαση τα κριτηρια και υποκριτηρια, καθως και τη σχετικη 
σταθμιση τους. 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ορίζεται η 08/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 14:00μ.μ. 
10. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Εντος τριων 
εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη προσκομιζεται υποχρεωτικα απο τον 
οικονομικο φορεα στην αναθετουσα αρχη σε εντυπη μορφη και σε σφραγισμενο φακελο η 
πρωτοτυπη εγγυητικη επιστολη συμμετοχης. 
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
Ορίζεται η 15/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. 
12. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: 
Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και γίνεται δεκτή μ ό ν ο  η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 
13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’ (Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ) με κωδικό Ο.Π.Σ.5008966 
(Κωδικός Ενάριθμου Σ.Α. Πράξης 2018ΣΕ27510009), με προϋπολογισθείσα δαπάνη 
3.900.000,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.)για την κατασκευή και 720.000 (πλέον ΦΠΑ) για την πενταετή 
λειτουργία.  
Η επιλέξιμη δαπάνη είναι 1.370.850,00€(ΕΣΠΑ), η μη επιλέξιμη  δαπάνη είναι 
2.334.150,00€(ΠΔΕ) και η απολογιστική δαπάνη που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 
είναι 195.000,00€. 
Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, καθώς φορολογικά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του 
τιμολογίου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ – 
ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ. Ο Ανάδοχος θα συντάσσει προς τον Δήμο Ιστιαίας- Αιδηψού, διακριτούς 
λογαριασμούς (αναλόγως του αν οι εργασίες αφορούν επιλέξιμες -ΕΣΠΑ- ή μη επιλέξιμες 
δαπάνες - ΠΔΕ και Τακτικός Προϋπολογισμός του Δήμου) και θα εκδίδει διακριτά 
τιμολόγια. 
14. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:  
Όπως στο  άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.    
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπη του Δημου Ιστιαιας  Αιδηψου. Οι προσφορες θα δοθουν στην ελληνικη γλωσσα. Για το 
εργο εχει ληφθει η 719/25-01-2022 προεγκριση της Διαχειριστικης Αρχης (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) και εχει αποσταλει για δημοσιευση στις 25/02/2022 στην Επισημη Εφημεριδα 
της Ευρωπαϊκης Ένωσης (ΕΕΕΕ). 
 
 
 

 
Ιστιαία 02/ 03 /2022 

          Ο Δήμαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού 
 
 
 
 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
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