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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 
 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:   
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Δωρίδος 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοτική, TK  33053, Λιδωρίκι Φωκίδας , Ελλάδα 
Κωδικός NUTS: EL645 ΦΩΚΙΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lidoriki@otenet.gr 
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dorida.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Άννα Νικολάου, Ιωάννης Σταθόπουλος 
Τηλέφωνο: +30 2266022968, +30 2266350303, +30 2266350310 

2. Επικοινωνία: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
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www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση :  www.dorida.gr.  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:  
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται 
από κεντρική αρχή αγορών. 

        CPV : 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και 
αποχέτευσης » 

5. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 
6. Τόπος Εκτέλεσης: Κοινότητα Παλαιοξαρίου, Κοινότητα Φιλοθέης, Κοινότητα Τειχίου, Κοινότητα 

Ευπαλίου, Κοινότητα Χιλιαδούς-Μαναγούλης,Κοινότητα Κλήματος και Κοινότητα Μαλανδρίνου, Δήμος 
Δωρίδος, , Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας( EL645 31020110, EL645 
31020116 , EL645 31020114 , EL645 31020101  , EL645 31020107 , EL645 31020105 , EL645 
31020312) 

7. Τίτλος έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ». 
8. Σύντομη Περιγραφή:  

Στόχος του έργου είναι να γίνει αντικατάσταση και νέες χαράξεις αγωγών ύδρευσης  σε               
Κοινότητες του Δήμου Δωρίδος. 
  Κοινότητα Παλαιοξαρίου 
Θα γίνουν εργασίες διασύνδεσης των τριών δεξαμενών του οικισμού και κατασκευή νέου δικτύου 
εντός του οικισμού. 
Κοινότητα Φιλοθέης 
Θα γίνουν εργασίες διασύνδεσης των δύο δεξαμενών του οικισμού και κατασκευή νέων  δικτύων 
εντός του οικισμού 

        Κοινότητα Τείχιου 
 Θα κατασκευασθεί αγωγός HDPE 63 16 atm 3ης γενιάς που θα ξεκινά από τον κεντρικό δρόμο του 
οικισμού (φρ. Σ1 σχ. Σ2.1) και θα καταλήγει στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου.   

        Κοινότητα Ευπαλίου 
 Θα γίνει επέκταση του δικτύου ύδρευσης με σωλήνα HDPE 90 16 atm 3ης γενιάς που θα 
ξεκινά από το φρεάτιο Σ3 και θα καταλήγει στο χώρο της εκκλησίας  φρεάτιο Σ1 

         Κοινότητα Χιλιαδούς - Μανάγουλης 
 Η παρέμβαση αφορά στο έργο ύδρευσης οικισμού Χιλιαδούς της Δημοτικής Ενότητας 
Ευπαλίου. Η όδευση των νέων αγωγών θα γίνει εντός των ήδη διανοιγμένων δρόμων , οι 
οποίοι υπάρχουν εντός του οικισμού Χιλιαδούς με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 
πίεσης λειτουργίας 10 atm και διαμέτρων HDPE 63, HDPE 90, HDPE 110 και HDPE 125. 

          Κοινότητα Κλήματος   
Η παρέμβαση αφορά στην αντικατάσταση – κατασκευή: 
α.Του καταθλιπτικού αγωγού από την υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 - αντλιοστάσιο έως την 
προτεινόμενη δεξαμενή Δ2 από ελατό χυτοσίδηρο διαμέτρου DN125mm κλάσης D40  
αρχικά για μήκος 670μ και εν συνεχεία από HDPE 110 για 1.353μ. 
β.Της σύνδεσης με δίδυμο HDPE 110 10ΑΤΜ του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης PVC 90 
με τη δεξαμενή Δ2 μήκους 88,00 m 
γ. Της δεξαμενής Δ2 όγκου 20 m3 και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του 
αντλιοστασίου. 
  Κοινότητα Μαλανδρίνου 
 Η παρέμβαση αφορά στην αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού που υδροδοτεί τη 
  δεξαμενή στον οικισμό Μαλανδρίνου με νερό από τη θέση Πύρνος της Λίμνης του Μόρνου. 

9. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ  2.181.451,61 ΕΥΡΩ 
10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές  
11. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   και 
που είναι εγκατεστημένα σε: 
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    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 τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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 

        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.  
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). 

13. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.  
14. Κριτήρια επιλογής: 

α)Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του 
π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο 
Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στην 
κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. β)Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις 
και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης. 

15. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 43.629,03 
ευρώ (σαράντα τρείς χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννιά ευρώ & τρία λεπτά) που θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Δωρίδος με ισχύ τουλάχιστον 13 μηνών και τριάντα 
(30) ημερών , μετά την λήξη υποβολής των προσφορών, ήτοι με ισχύ μέχρι 
27/10/2022. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
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περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

16. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 
17. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
18. Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού : Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής 

πλατφόρμαςwww.promitheus.gov.gr ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ. , με A.Α. ΕΣΗΔΗΣ :182357 
19.  Ημερομηνία έναρξης υποβολής 

προσφορών : 30/07/2021, ώρα 15:00μ.μ. 
20. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 
4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της διακήρυξης (επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης). 
 

21. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  27η 
Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
15:00μ.μ. 

22. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της 
διακήρυξης, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι 
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

23. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα τριών 
(13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

24. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
03η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

25. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

26. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 
τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

27. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 
28. Χρηματοδότηση:  
         Το έργο με τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ »  
         είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Δωρίδος 

του έτους 2021  υπό  Κ.Α.  63-7336.003  με το ποσό των 1.973.146,15 ευρω . Η υπόλοιπη 
δαπάνη των 731.853,85 ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις  του προϋπολογισμού του 
Δήμου Δωρίδος του έτους 2022 (πολυετής δαπάνη). 

        Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ » [ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι σύμφωνα με την 829/18-06-2020 ( ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ ) Απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών με το ποσό των 2.705.000,00 ευρω- Κατά 75% από πόρους 
της ΕΤΕπ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων (με επενδυτική δανειακή 
σύμβαση μεταξύ του Τ.Π. & Δανείων και του Δήμου Δωρίδος. Η αποπληρωμή  του 
Δανείου θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών) ] 

         Πρόκειται για το υποέργο  με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ»   

       Διαδικασίες Προσφυγής: 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 της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 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 της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του 
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.  
  Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από                  
τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 
Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

29. Άλλες πληροφορίες 
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε  με την αριθμ. 171/2021  
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δωρίδος, με ΑΔΑ: 9Υ7ΓΩ9Ζ-8Ρ7 

Λιδωρίκι, 30/07/2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 
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