
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
1. H ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. (ΕΤΑΘ ΑΕ), 

πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΔΙΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΔΗΜΧΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΥΝΗ», κε 

πξνυπνινγηζκφ 1.500.000,00 εσρώ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.). Σν έξγν 
ζπληίζεηαη απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ κε δαπάλε εξγαζηψλ 
706.605,32€, β) ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κε δαπάλε εξγαζηψλ 104.922,50€ θαη 

γ) ΚΟΙΝΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ (ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ή ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) κε δαπάλε 
εξγαζηψλ 57.116,63€. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη: δ) Γ.Δ. & Ο.Δ. 

18% 156.356,00€, ε) Απξφβιεπηα 15% 153.750,07 €, ζη) Απνινγηζηηθά 
31.879,74€, δ) Αλαζεψξεζε 8.881,93€ θαη ε) Φ.Π.Α. 280.487,81€. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Γηαθήξπμε, Σηκνιφγην θαη Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο, Δηδηθή θαη Σερληθή πγγξαθή 

Τπνρξεψζεσλ θιπ.) απφ ηα γξαθεία ηεο Εηαιρείας Ύδρεσζης Αποτέηεσζης 
Θεζζαλονίκης Α.Ε. (ΕΤΑΘ ΑΕ) επί ηης οδού Σζιμιζκή 98, 5νο Όξνθνο, ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο έσο θαη ηελ Πέμπηη 19 Απριλίοσ 2012. Η δηαθήξπμε 
ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 
ππφδεηγκα ηχπνπ Β. Πιεξνθνξίεο απφ ηελ Κα Πηλίξνπ ζην ηειέθσλν 2310 
966953, Fax επηθνηλσλίαο 2310 284272, θαη e-mail: meletes@eyath.gr. 

3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 24 Απριλίοσ 2012, εκέξα Σρίηη θαη ψξα 
10.00π.μ. (ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

είλαη: ύζηημα προζθοράς με επιμέροσς ποζοζηά έκπηωζης ηνπ άξζξνπ 6. 
ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). 

4. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο: 

α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ 

ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ 
αλήθνπλ:  

i. ζηε 2ε ή 3ε ή θαη ζηελ 4ε κε έδξα εληφο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ή αλ απηφο 

έρεη δεισζεί σο δεχηεξνο, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ (θχξηα 
θαηεγνξία) θαη ζηελ Α2 ή 1ε ή θαη 2ε κε έδξα εληφο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ή 

αλ απηφο έρεη δεισζεί σο δεχηεξνο, γηα έξγα θαηεγνξίαο 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. ή 

ii. ζηε 2ε ή 3ε ή θαη ζηελ 4ε κε έδξα εληφο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ή αλ απηφο 
έρεη δεισζεί σο δεχηεξνο, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ (θχξηα 
θαηεγνξία) θαη ζηελ Α2 ή 1ε ή θαη 2ε γηα έξγα θαηεγνξίαο 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 
ηε ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο 
θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο 

ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.ΔΠ. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη 
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 



εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

άπνςε. 

Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ 

ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 
παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν. 3669/08 (Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ) 

(θνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή 
Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 
25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο. 

Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηάθνξσλ 
θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην 
θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ 
νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη. Καηεγνξία 

εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο 
αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο. 

Δπίζεο, εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ 
ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ 

αλήθνπλ ζηε 2ε ή 3ε ή θαη ζηελ 4ε κε έδξα εληφο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ή αλ απηφο 
έρεη δεισζεί σο δεχηεξνο, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ (θχξηα θαηεγνξία) θαη 

ζηελ Α1 ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. γηα έξγα θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 (αναβάθμιζη 
ορίοσ ιφγσ θνηλνπξαμίαο). 

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγσηηικής επιζηολής 
χςνπο 24.212,61 εσρώ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ εννέα (9) μηνών και ηριάνηα (30) 

ημερών κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηνπιάρηζηνλ κέρξη 
ηελ 23η Φεβροσαρίοσ 2013. Ο τρόνος ιζτύος ησλ πξνζθνξψλ είλαη εννέα (9) 
μήνες. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έμη κήλεο θαη εθθηλεί απφ 

ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

6. Σν έξγν τρημαηοδοηείηαι απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Εηαιρείας Ύδρεσζης 

Αποτέηεσζης Θεζζαλονίκης Παγίων (ΔΤΑΘ ΠΑΓΙΩΝ). Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ 
δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο απνθαζίζηεθε κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. 57 / 2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΤΑΘ ΠΑΓΙΩΝ. 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 
Δηαηξείαο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (ΔΤΑΘ Α.Δ.) 

 

 

Θεζζαινλίθε  23  Μαξηίνπ  2012 

 

 

 

 

 

Ο  Γηεπζχλσλ  χκβνπινο 

Νηθφιανο  Παπαδάθεο 

 


