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      Ευρωπαϊκή Ένωση  
     ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020”   

           

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ  

 
 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 

Ημερομηνία :07.09.2022 
Αρ. Πρωτ. : 4429 
 
 
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) – 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Κωδικός έργου: MIS 5045016 
Κωδικός Ενάριθμου: 2020ΣΕ27510027 

Π.Δ.Ε  
 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης) 
14.436.000,00 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.24%), 
(με το δικαίωμα προαίρεσης) 
14.916.000,00 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.24%), 
 

 CPV:  45232420-2 - Κατασκευαστικές 
εργασίες αποχετευτικών δικτύων 
45252127-4 - Κατασκευαστικές 
εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας 
λυμάτων 
90481000-2-Λειτουργία σταθμού 
επεξεργασίας λυμάτων 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 264 του 
ν.4412/16, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αξιολόγηση μελέτης βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής σύμφωνα με το άρθρο 311 παρ. 2 του Ν.4412/2016.  

 
ΤΜΗΜΑ I : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 
Αναθε τουσα Αρχη : ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Οδός : Λ. Παπακωνσταντι νου 39Β 
Ταχ.Κωδ. : 20500, Νεμε α 
Τηλ. : 27463-60118-125-126 
E-mail : nemeaota@otenet.gr 
Πληροφορίες: : Σταυ ρος Κου στας 

 
Κυ ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1. Περιγραφή:   
Ο οικισμο ς Νεμε ας στερει ται υποδομω ν οργανωμε νου δικτυ ου ακαθα ρτων. Με το παρο ν ε ργο 
προτει νεται η κα λυψη αναγκω ν αποχε τευσης της Νεμε ας. Προβλε πεται η κατασκευη  του εσωτερικου  
δικτυ ου της Νεμε ας, συνολικου  μη κους ~35,1 km, καθω ς και ενο ς (1) τοπικου  Α/Σ ανυ ψωσης 
λυμα των. 
Οι εργασι ες που προβλε πονται να γι νουν ει ναι: 
• Χωματουργικε ς Εργασι ες, στις οποι ες συμπεριλαμβα νονται οι απαραι τητες φορτοεκφορτω σεις, 

εκσκαφε ς ορυγμα των για την τοποθε τηση των σωλη νων του δικτυ ου, επανεπιχω σεις 
ορυ γματος, η αντιμετω πιση των υδα των κατα  τις εκσκαφε ς, η αντιστηρι ξεις των σκαμμα των, οι 
απαραι τητες αποκαταστα σεις και τε λος η εργοταξιακη  ση μανση κατα  την δια ρκεια της 
κατασκευη ς. 

• Τεχνικα  ε ργα, στα οποι α συμπεριλαμβα νονται οποιαδη ποτε κατασκευη  απο  σκυρο δεμα 
(οπλισμε νο η  μη) μπορει  να απαιτηθει , ο πως φρεατι ων, δομικου  με ρους αντλιοστασι ου κτλ. 

• Προμη θεια και τοποθε τηση ο λων των σωληνω σεων του δικτυ ου (βαρυτικοι  – καταθλιπτικοι  
αγωγοι , δομημε νου – συμπαγου ς τοιχω ματος) και των φρεατι ων του δικτυ ου, καθω ς και ο λα τα 
απαραι τητα υλικα  και εργασι ες για την πλη ρη λειτουργι α του δικτυ ου. 

• Η-Μ εργασι ες, οι οποι ες αναφε ρονται στην προμη θεια και εγκατα σταση του απαραι τητου Η-Μ 
εξοπλισμου  του αντλιοστασι ου ακαθα ρτων του δικτυ ου. 

 
Το ε ργο της ΕΕΛ αφορα  στην κατασκευη  νε ας εγκατα στασης επεξεργασι ας λυμα των στο Δη μο Νεμε ας 
δυναμικο τητας 8.000 ικ στην Α’ Φα ση λειτουργι ας και 12.000 ικ στη Β’ Φα ση (πληθυσμο ς θε ρους). 
Η εγκατα σταση επεξεργασι ας λυμα των θα κατασκευαστει  στη θε ση «Βο λιμος – Για ννακας» σε 
γη πεδο συνολικη ς ε κτασης ~8.000,00m2 σε απο σταση ~2km βορειοδυτικα  του οικισμου  και της 
Νεμε ας και 70m απο  το παρακει μενο ρε μα «Ξερια ς».  
Το αντικει μενο του ε ργου περιλαμβα νει:  
• την εκπο νηση κατασκευαστικη ς μελε της (μελε τη εφαρμογη ς) και την προετοιμασι α 

κατασκευαστικω ν σχεδι ων 
• την κατασκευη  των ε ργων Πολιτικου  Μηχανικου ,  
• την προμη θεια και εγκατα σταση ο λου του ηλεκτρολογικου  και μηχανολογικου  εξοπλισμου ,  
• τη θε ση σε αποδοτικη  λειτουργι α 
• τη δοκιμαστικη  λειτουργι α και συντη ρηση του ε ργου για χρονικο  δια στημα 6 μηνω ν 

Πλε ον των ανωτε ρω στο αντικει μενο της συ μβασης περιλαμβα νεται και η 2ετη ς κανονικη  λειτουργι α 
της ΕΕΛ και των αντλιοστασι ων (τοπικου  εσωτερικου  Α/Σ και Α/Σ προσαγωγη ς) με δικαι ωμα 
προαι ρεσης για συνε χιση της λειτουργι ας για επιπλε ον 2 ε τη. 
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου : Ο οικισμο ς Νεμε ας του Δη μου Νεμε ας και η θε ση «Βο λιμος – 
Για ννακας» ο που χωροθετει ται η ΕΕΛ 
Κωδικο ς NUTS: EL652 Κορινθι α / Korinthia 
 
II.2. Προεκτιμώμενη αμοιβή – Βασικοί όροι χρηματοδότησης: 
Η δημοπρατου μενη συ μβαση ει ναι μικτη  συ μβαση, κατα  την ε ννοια του α ρθρου 4 παρ.4 του 
ν.4412/16 και περιλαμβα νει δυ ο διακριτα  με ρη, την κατασκευη  των ε ργων δικτυ ου αποχε τευσης 
ακαθα ρτων και της κατασκευη ς της ΕΕΛ οικισμου  Νεμε ας, την δοκιμαστικη  λειτουργι α της ΕΕΛ αλλα  
και την κανονικη  λειτουργι α της ΕΕΛ και των αντλιοστασι ων ακαθα ρτων για 4 ε τη.  
Με δεδομε νο ο τι το κυ ριο αντικει μενο της μικτη ς συ μβασης ει ναι η κατασκευη   των ε ργων, συ μφωνα 
με την παρα γραφο 2 του α ρθρου 4 του ν.4412/16, η μικτη  συ μβαση ανατι θενται συ μφωνα με τις 
διατα ξεις συμβα σεων ε ργου. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αποτελείται από 2 διακριτά  μέρη: 
 
Α. ΤΜΗΜΑ 1 :Ο πρου πολογισμο ς δημοπρα τησης του ε ργου ανε ρχεται σε 13.956.000,00 Ευρω . Ο 
πρου πολογισμο ς δημοπρα τησης του ε ργου διακρι νεται σε επιλε ξιμες απο  το Προ γραμμα ΕΣΠΑ 2014-
2020/ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) δαπα νες συνολικου  ποσου  13.935.500,00 
Ευρώ, που αφορου ν στα δι κτυα αποχε τευσης ακαθα ρτων και στην ΕΕΛ, και σε μη επιλε ξιμες απο  το 

ΑΔΑ: 6850ΩΚΔ-ΟΦ1
22PROC011200197 2022-09-07



 
-3- 

Προ γραμμα αυτο  δαπα νες συνολικου  ποσου  20.500,00 Ευρώ, που αφορου ν στις εργασι ες για τη 
χημικη  απομα κρυνση φωσφο ρου στα ε ργα της ΕΕΛ και θα καλυφθου ν απο  ι διους πο ρους.  

 
Β. ΤΜΗΜΑ 2: Tον προϋπολογισμό αμοιβής του αναδόχου για την  λειτουργία  της ΕΕΛ και των 
αντλιοστασίων για δύο (2) χρόνια που προεκτιμάται σε 20.000 € ανά μήνα ή 480.000,00 €  για τα 2 
έτη χωρίς ΦΠΑ. Ο Δήμος Νεμέας  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το 
μέρος που  αφορά  στη λειτουργία για 2 επιπλέον χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την 
περίπτωση ο προϋπολογισμός προεκτιμείται ομοίως σε 20.000,00€ ανά μήνα εφαρμογής του 
δικαιώματος προαίρεσης ή 480.000,00€  για τα 2 έτη χωρίς ΦΠΑ. Η δαπα νη για την 2ετη  λειτουργι α 
και το δικαι ωμα προαι ρεσης (2ετου ς λειτουργι ας), καθω ς και στο ΦΠΑ που αναλογει  για την 
λειτουργι α (2ετη  + προαι ρεση) θα καλυφθου ν απο  ίδιους πόρους. 
Η παρου σα συ μβαση δεν υποδιαιρει ται σε τμη ματα και ανατι θεται ως ενιαι ο συ νολο για λο γους 
εξασφα λισης της ασφαλου ς και βε λτιστης λειτουργι ας της εγκατα στασης.  
 
Ρη τρα προ σθετης καταβολη ς, συ μφωνα με το α ρθρο 149 του ν. 4412/2016 προβλε πεται. 
 
II.3. Διάρκεια της σύμβασης: 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης 
Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες αφορούν στην πλήρη κατασκευή του έργου (δίκτυα αποχέτευσης & 
ΕΕΛ) και οι επόμενοι έξι (6) μήνες αφορούν στη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ. Στη συνέχεια η 
συνολική προθεσμία για την κανονική λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. και των αντλιοστασίων θα ανέρχεται 
σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 
 
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 διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 

(288.720,00) ευρώ. 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. 

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 αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. 
και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού . 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο   ποσού ίσο με ποσοστό 15% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία), υπό την 
προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.  
Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για το 
ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών. 
 
III.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται 
στο αντικείμενο των Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  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 «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», 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 
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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.  
 
Οι προσφε ροντες πρε πει να ικανοποιου ν ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς του άρθρου 22Α της 
Διακη ρυξης και επιπλε ον πρε πει να ικανοποιου ν τα κριτη ρια για την α σκηση της επαγγελματικη ς 
δραστηριο τητας, της οικονομικη ς και χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας, της τεχνικη ς και 
επαγγελματικη ς ικανο τητας και να συμμορφω νονται με προ τυπα διασφα λισης ποιο τητας και 
προ τυπα περιβαλλοντικη ς διαχει ρισης, ο πως περιγρα φονται στα άρθρα 22Β-22Ε της διακη ρυξης. 

III.3. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών -Λοιπά στοιχεία 
Η Προκήρυξη Σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” , απεστάλη, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 02/09/2022. Η προκήρυξη σύμβασης Α και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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. 
 
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 
(https://www.nemea.gr/). 
 
Η παρου σα περι ληψη της Διακη ρυξης δημοσιευ εται στον Ελληνικο  Τυ πο, συ μφωνα με το α ρθρο 66 ν. 
4412/2016, και αναρτα ται στο προ γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr. 
 
Το αποτε λεσμα του διαγωνισμου  θα εγκριθει  απο  την Οικονομικη  Επιτροπη  του Δη μου. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
25/10/2022 , ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
01/11/2022 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ 
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