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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” 
 

 
 
 

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

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
(Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για τη 
σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ», κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, 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. : 2261026401,2 
Telefax : 2261027770 
E-mail : bimis@deyalivadias.gr  
Πληροφορίες: : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΜΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - (ΔΕΥΑΛ) 

 
 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
 
 
 
ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 

    ΔΗΜ. Γ. ΠΕΡΓΑΝΤΑ - 4 
    ΛΙΒΑΔΕΙΑ – Τ.Κ 32 131 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 
(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Κωδικό ΟΠΣ 5007265 ΚΩΔ. ΣΑ: 
2018ΣΕ27510116 
 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.350.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.  
(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης) 

 
CPV:  45232400-6: Έργα κατασκευής 

αποχετεύσεων 

mailto:bimis@deyalivadias.gr




ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1. Περιγραφή:   
Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή των έργων προσαγωγής ακαθάρτων στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων. Οι αγωγοί προσαγωγής θα αποτελούν 
τους τελικούς αποδέκτες του υπάρχοντος αποχετευτικού δικτύου. Οι αγωγοί θα συλλέγουν και θα 
μεταφέρουν τα λύματα στην ΕΕΛ. Αναφορικά με την όδευση των αγωγών μεταφοράς, θα ακολουθούν τη 
χάραξη των οδών διέλευσης των υφιστάμενων ρεμάτων, η εγκιβωτισμένη κοίτη των οποίων αποτελεί σήμερα 
τον  τελικό αποδέκτη του  αποχετευτικού δικτύου. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν στο μεγαλύτερο τμήμα τους 
παράλληλα στους υφιστάμενους κιβωτοειδείς αγωγούς ομβρίων της περιοχής και θα ακολουθούν τις κλίσεις 
των οδών. Στα σημεία, όπου απαιτείται, λόγω στενότητος χώρου, οι αγωγοί θα τοποθετηθούν κάτω  από  
τους  υφιστάμενους  αγωγούς  ομβρίων, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να απαιτηθεί καθαίρεση και 
ανακατασκευή τμήματος των υφιστάμενων αγωγών ομβρίων. Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και του 
σχεδιασμού του δικτύου δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αντλιοστασίων στον οικισμό Κυριακίου. 
Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας διαμέτρων Φ200, Φ250 και Φ315, 
συνολικού μήκους περίπου 4,0 χλμ Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται και η κατασκευή 
συνολικά 200 συνδέσεων ακινήτων των καταναλωτών με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 
II.2. Προεκτιμώμενη αμοιβή – Βασικοί όροι χρηματοδότησης: 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.350.000,00 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από 
Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020», με Κωδικός MIS Πράξης 5007265.  
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης , της κράτησης 
ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.3 του ν.4912/2022, της υπ' 
αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), 
της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
(η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης). 
Για τη σύμβαση βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) σχετικά 
με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων 
φορέας/αναθέτουσα αρχή και όχι ο ανάδοχος ο οποίος τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ. 
 
II.3. Διάρκεια της σύμβασης: 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) 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 είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ.(27.000,00 €). 
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  της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ίση με 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς 
αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4412/2016, υπό την προϋπόθεση της 
καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής υπολογίζεται 
βάσει του άρθρου 302 παρ. 1δ) 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 

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 254 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 προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η 13/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η 19/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 
 
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 δημόσια σύμβαση και έχει 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση 
της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyalivadias.gr/




προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 
345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης . 
 
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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