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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
 Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη της 

δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» 

(CPV: 45232421-9), προϋπολογισμού 2.770.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με αξιολόγηση μελέτης 

και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η μελέτη και η κατασκευή της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αμφίκλειας που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ομώνυμου οικισμού, 
με καλυπτόμενο πληθυσμό 20ετίας 5.300 κατοίκους και 40ετίας 7.200 κατοίκους. Στο έργο 
περιλαμβάνεται επίσης ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) από το σημείο που σήμερα 
διατίθενται ανεξέλεγκτα τα λύματα (μέσω του παντορροϊκού δικτύου) σε ρέμα μέχρι τα έργα εισόδου 
της ΕΕΛ, μήκους περί τα 720m. Τέλος στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η λειτουργία του έργου για 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.  

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και ΕΡΓΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ . 

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Α/Α 185483 στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι 
η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ  

 Θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης με τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας 
– Ελάτειας στην Ελάτεια, στις 07/01/2022, ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 10:00 πμ έως ώρα 
13:00 

 Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16/02/2022, ημέρα Τετάρτη  
και ώρα 10:00 πμ 

 Σχετικά αιτήματα για  διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 28/01/2022 μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Ο αναθέτων φορέας παρέχει σχετικές συμπληρωματικές 
πληροφορίες το αργότερο στις 04/02/2022. 

 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων (55.400,00) ευρώ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ μέχρι τις 10/04/2023 

 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
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αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

 Προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 0,50 % επί της 
της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του 
έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.   

 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης λειτουργίας των έργων από τον 
ανάδοχο.   

 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ΣΑ 
Ε2751, κωδ. εναρίθμου 2020ΣΕ27510135). H Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, με Κωδικό Αρ. 
Πράξης ΟΠΣ: 5045314, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85 % και από Εθνικούς 
Πόρους κατά 15 %.  

 Τα έγγραφα της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο 

του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 185483, και αναρτήθηκαν στη 

Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

   Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (www.dimos-amfiklias-elatias.gr), αναρτάται σχετική 

ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της διακήρυξης.  

   Η παρούσα Περίληψη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” 

diavgeia.gov.gr. 

 

 

Κ. Τιθορέα, 16/12/2021 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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