
                                   

 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(ΤΣ)” 
 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 
 

 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 

Ταχ.: ∆/νση:Πλατεία ∆ηµαρχείου1 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΕΥ∆ ΠΕΚΑ 
ΣΑ:2751, 2022ΣΕ27510008 
ΟΠΣ: 5129666 

Τ.Κ.: 35200, Αταλάντη 
Πληρ.: Αθ. Τσαρούχας 

 

Τηλ.: 22330-81003  
Fax.: 22330-22606 
Email: tydatal@otenet.gr 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.890.000,00 € 

Αταλάντη  10/2/2023 
                    Α.Π.: 2888   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Ο ∆ήµος Λοκρών, έχοντας υπόψη την προέγκριση δηµοπράτησης από την ΕΥ∆ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
Α.Π. 298/13-01-2023, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση έργου µε 
τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» (CPV: 
45240000-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα) & 45252120-5 (Κατασκευαστικές 
εργασίες για σταθµούς επεξεργασίας υδάτων)) προϋπολογισµού 6.890.000,00 ΕΥΡΩ και αφορά  
• την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρµογής και κάθε είδους 
συµπληρωµατικής µελέτης και έρευνας, την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, 
δυναµικότητας 120 m3/h,  
• την κατασκευή αγωγών µεταφοράς νερού συνολικού µήκους 23,830 µ και τριών δεξαµενών 
αποθήκευσης νερού 2 Χ 1,000m3 και 1 X 1,000m3 , 
• Την ενεργειακή αναβάθµιση 33 αντλιοστασίων του ∆ήµου Λοκρών την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία και τις δοκιµές ολοκλήρωσης, την δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση της 
εγκατάστασης επεξεργασίας νερού για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

2. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/3/2023 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. και το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής µε 
συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονοµική προσφορά. Η οικονοµική 
προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε το παράρτηµα της διακήρυξης. 
 
3. Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/3/2023 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Υδραυλικών Έργων, Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και 
Έργων Καθαρισµού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων  και που είναι 
εγκατεστηµένα : 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. 
∆εν 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). 
 
5. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης.    
 
6. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Εκατό τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(136.400,00 €). 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. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης ήτοι µέχρι 27/5/2024 άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 
 
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λοκρών. 
 
 
8. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο. 
 

                                  
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 10/2/2023 
Ο ∆ήµαρχος Λοκρών 

 
 

 
 

Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές 
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