
    
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
     
Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή 
του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή δημοπρασία” της παρ. 2.α του άρθρου 5 του Κανονισμού Ανάθεσης 
και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε) της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..  
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα «προσφορά επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..  
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

Η Δημοπρασία θα γίνει για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
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ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ», προϋπολογισμού € 2.446.263,65 (με ΦΠΑ 23%).  
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98, 5

ος
 όροφος. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 01.04.2014 

ημέρα ΤΡΙΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
απόφασή της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). 

Σημειώνεται ότι στη νέα αυτή ημερομηνία  μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού 
και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. 
Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό 
(η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετρείται).   
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1.  Μεμονωμένες  επιχειρήσεις:   

α.- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 3
η
 ή 4

η
 τάξη (ή και στην 5

η
 τάξη εντός νομού 

Θεσσαλονίκης ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος) για έργα κατηγορίας υδραυλικών. 

β.-Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.  

γ.-Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.  

δ.-Άλλες επιχειρήσεις εταιρικής  μορφής, ή  ατομικές μη εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.Δ.Ι., ή προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β’ κράτη και μη εγγεγραμμένες σε επίσημους 
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών προκειμένου για σημαντικά ή ειδικά έργα, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 1.δ. του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ . 

2. Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Επιχείρηση που τυχόν θα μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα, θα 
συμμετέχει  με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

3. Κάθε Επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.  
Για την έγκυρη  συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζομένους, κατά τους όρους 

του άρθρου 19 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που ανέρχονται σε 

ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των € 

39.776,64 (τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων  λεπτών). 
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 



    
 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 

εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 

(παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), δηλαδή μέχρι και την 31.01.2015.  
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζομένους και τα τεύχη 
δημοπράτησης του άρθρου 5 (παρ.2) με στοιχεία 3,5,6,7,8 και 9, διατίθενται από το Τμήμα Μελετών 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, οδός Τσιμισκή αρ.98, 5

ος
 όροφος. Πληροφορίες από την κα Πινίρου στο τηλέφωνο 

2310 966953 (email:meletes@eyath.gr) 
Τα στοιχεία αυτά θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Τμήματος Μελετών 

της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Τσιμισκή 98, 5
ος

 όροφος) μέχρι και την Πέμπτη, 27.03.2014 και ώρα 14:30 μ.μ.. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Η αίτηση παραλαβής του εντύπου της Οικονομικής 
Προσφοράς καθώς και η αίτηση παραλαβής των τευχών Δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή 

(CD), βρίσκονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. http://www.eyath.gr (Έργα & 
Ανάπτυξη / Διακηρύξεις) και αυτές είτε θα αποστέλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω fax στο 
Τμήμα Μελετών (fax: 2310 284272) ή θα κατατίθενται πλήρως συμπληρωμένες, στο Τμήμα 
Μελετών. Για την παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή (CD), οι 

ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10ΕΥΡΩ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των 
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., στα γραφεία της οδού Τσιμισκή 98 – 
5

ος
 όροφος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 
κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα Μελετών(Τσιμισκή 98 – 5

ος
 όροφος) της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε., πέραν της 

αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 
Ενδιαφερόμενο. 
Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να διαβάσουν ή να  ανακτήσουν το περιεχόμενο 
των τευχών δημοπράτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Υ.Α.Θ. 

Α.Ε., http://www.eyath.gr (Έργα & Ανάπτυξη / Διακηρύξεις). Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η δωρεάν προμήθεια του εντύπου της Οικονομικής 
Προσφοράς που χορηγείται αποκλειστικά από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μέσω της διαδικασίας της 
παραγράφου 2.1 
 

                                                                                          Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2014 
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