
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ 
Α.Ε. (αριθ. Μ.Α.Ε. 41913/06/B/98/32), που έχει έδρα στο κτίριο της οδού Εγνατία 127, Τ.Κ. 54 635, στη Θεσσαλονίκη (κωδ. 
NUTS: EL522, τηλ. 2310 212 231, fax. 2310 212 439, URL: www.eyath.gr, email: info@eyath.gr), προκηρύσσει διαγωνισµό 
"ανοικτής διαδικασίας", κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύµβασης του έργου µε τίτλο "Α 
'ΟΜΑ∆Α επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2019" , εκτιµώµενης αξίας έργου δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (2.500.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. 

Η κύρια ασκούµενη δραστηριότητα είναι το ύδωρ (άρθ. 230 του Ν. 4412/2016). 

Η εργολαβία έχει σαν αντικείµενο την αντικατάσταση, επανατοποθέτηση αγωγών και βανών ύδρευσης, τις ανακαινίσεις και 
επισκευές του δικτύου ύδρευσης, τους υποβιβασµούς και τις µετατοπίσεις αγωγών, την άρση παλαιών αγωγών, την 
κατασκευή αντλιοστασίων, φρεατίων ύδρευσης και λοιπών έργων (ενδεικτικά αναφέρονται στύλοι µετρητών ∆ΕΗ για την 
υλοποίηση του νέου SCADA) από οπλισµένο σκυρόδεµα, των τεχνικών έργων στην περιοχή του δικτύου και των εξωτερικών 
υδραγωγείων καθώς και την κατασκευή επεκτάσεων και διακλαδώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υδροδότηση 
ακινήτων της πόλης. Τα έργα αυτά δεν είναι συγκεκριµένα στα στάδιο συντάξεως της παρούσης µελέτης (CPV 45231300-8 
"Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης"). 

Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. (κωδ. NUTS: EL522) και 
αποσκοπούν σε κατασκευαστικές εργασίες αγωγών ύδρευσης. 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες, από την ηµέρα που θα δοθεί στον 
Ανάδοχο, εγγράφως, η πρώτη εντολή εκτέλεσης εργασιών. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης (ΤΕΥ∆, Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς, Τεύχη ∆ηµοπράτησης) στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr�Έργα & Ανάπτυξη�∆ιακηρύξεις 
Έργων/Μελετών). 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/11/2018, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε δικαιολογητικά, το 
αργότερο στις 14/11/2018. 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν τα τυχόν αιτήµατά τους µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/11/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00π.µ.  
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/11/2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00π.µ.  
 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 
παρ.2α του Ν.4412/2016. 
 
Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
  
∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή). 
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Για τη συµµετοχή στο 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 πενήντα 
χιλιάδων (50.000,00 €) ευρώ.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν από 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 αυτή την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 15 της ∆ιακήρυξης, ήτοι µέχρι 20/09/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, για διάστηµα εννέα (9) µηνών, από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 
"Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ " ή “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ” και στην κατηγορία “ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ” και που είναι εγκατεστηµένα σε : 
 
α)  κράτος-µέλος της Ένωσης, 
 
β)  κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
γ)  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)  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, 4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 
(β) του άρθρου 76  του Ν.4412/2016. 
 
Όσον αφορά στην καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονοµικοί φορείς να 
είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της ∆ιακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος 
ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016. 

Αναφορικά στην οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. 

Γίνονται δεκτοί ηµεδαποί ή αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς ή ενώσεις οικονοµικών φορέων, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους 
στο Μ.Ε.Ε.Π. και της κατάταξής τους σε συγκεκριµένη τάξη της κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτροµηχανολογικών και 
Οικοδοµικών έργων, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, που ορίζονται στο 
άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της 
παρούσης ∆ιακήρυξης. Ειδικότερα, οι οικονοµικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς των Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ και ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, πρέπει να διαθέτουν 
τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις: 
(α) Αθροιστικά εµπειρία την τελευταία τριετία, που αποδεικνύεται µε κύκλο εργασιών: 

-εξακοσίων επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (607.500,00) ευρώ, για τον τοµέα των Υδραυλικών Έργων ή 
Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και 
- για την κατηγορία Οικοδοµικών Έργων : τα οριζόµενα στην παράγραφο 4(β) του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(β) Ίδια Κεφάλαια, ύψους τριακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (375.000,00) ευρώ. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα 
ποσά του µετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους 
από τις εποπτικές αρχές.  
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(γ) Αξία Παγίων Στοιχείων, ύψους εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ. Ως Πάγια Στοιχεία  ορίζεται το άθροισµα των 
Ακινήτων και του Μηχανολογικού εξοπλισµού, των οποίων η Αξία θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται 
παρακάτω: 

 
-  Αξία Ακινήτων, ύψους είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ. Ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα 
και κτήρια. 

- Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισµού, ύψους είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ. Ως µηχανολογικός 
εξοπλισµός λογίζονται τα Μηχανήµατα και τα κάθε είδους Μεταφορικά Μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. 

Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας 
διακήρυξης. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 
4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει. 

Αναφορικά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 

Γίνονται δεκτοί ηµεδαποί ή αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς ή ενώσεις οικονοµικών φορέων, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους 
στο Μ.Ε.Ε.Π. και της κατάταξής τους σε συγκεκριµένη τάξη της κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτροµηχανολογικών και 
Οικοδοµικών έργων, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 
100 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις κατηγορίες έργων, που αναφέρονται στο άρθρο 21 της 
παρούσης ∆ιακήρυξης. Ειδικότερα, οι οικονοµικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην: 
(α) Κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να : περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον στη 
βασική και συµπληρωµατική τους στελέχωση έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. 

Για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς απαιτείται να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον στη βασική και συµπληρωµατική τους 
στελέχωση έναν (1) µηχανικό δωδεκαετούς προϋπηρεσίας και έναν (1) µηχανικό εννεαετούς προϋπηρεσίας που έχουν 
απασχοληθεί στην κατασκευή Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Τα έτη προϋπηρεσίας των ως 
άνω µηχανικών µπορούν να προκύπτουν και από την επίβλεψη ή µελέτη Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ µε την ακόλουθη αντιστοιχία: ένα (1) έτος στην κατασκευή αντιστοιχεί σε δύο (2) έτη 
στην επίβλεψη και τρία (3) έτη στην µελέτη έργων των ως άνω Κατηγοριών. 

(β) Κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να : περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον στη βασική και συµπληρωµατική τους 
στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α` βαθµίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β` βαθµίδας ή δύο (2) τεχνικούς 
Μ.Ε.Κ. Β` βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ` βαθµίδας. 

Για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς απαιτείται να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον στη βασική και συµπληρωµατική τους 
στελέχωση δύο (2) µηχανικούς τριετούς προϋπηρεσίας και έναν (1) µηχανικό εξαετούς προϋπηρεσίας ή δύο (2) µηχανικούς 
εξαετούς προϋπηρεσίας ή έναν (1) µηχανικό εννεαετούς προϋπηρεσίας που έχουν απασχοληθεί στην κατασκευή 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Τα έτη προϋπηρεσίας των ως άνω µηχανικών µπορούν να προκύπτουν και από την επίβλεψη ή 
µελέτη ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ µε την ακόλουθη αντιστοιχία: ένα (1) έτος στην κατασκευή αντιστοιχεί σε δύο (2) έτη στην 
επίβλεψη και τρία (3) έτη στην µελέτη έργων της ως άνω Κατηγορίας. 

Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας 
διακήρυξης. 

 
Αριθ. Πρωτ. Γ∆ 691 

Θεσσαλονίκη, 24.10.2018 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 
 
 
 

Γιάννης Κρεστενίτης 
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