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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

Τμήμα  Μελετών 

 

 
Θεσσαλονίκη   31.10.2019 
 
Αριθμ. πρωτ. 22572/ΔΣΕ 3173 
 

    Προς  
     Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
email 
fax 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Εγνατία 127 
546 35,  Θεσσαλονίκη 
Σεβαστή Τέγου 
2310966949 
stegou@eyath.gr 
2310969426 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου: 
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΥ82) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΗ 

ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ (ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ)» 

 
1. Η Εταιρεία Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε., δέχεται 

προσφορές για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΥ82) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΙ Κ. 
ΒΑΡΝΑΛΗ (ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ)», CPV 45223500-1, με 
προϋπολογισμό 17.468,49€ (πλέον Φ.Π.Α.). Το έργο υπάγεται στην κατηγορία 
Οικοδομικά. 

2. Κατατίθενται μόνο οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο 
της ΕΥΑΘ Α.Ε, καθώς επίσης και οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. Τα ως άνωθι έγγραφα θα γίνονται δεκτά στο Τμήμα Γενικού 
Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διοικητικής Μέριμνας της ΕΥΑΘ Α.Ε. από την 01/11/2019, 
ημέρα Παρασκευή έως την 14/11/2019, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής 
τους ορίζεται η 12:00 π.μ. Σημειωτέο ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει 
να βρίσκονται εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη «προσφορά για το έργο 
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΥ82) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΗ 
ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ (ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ)”, υπόψη κ. 
Εμμανουήλ Βοζαλή». Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης 
τιμής για την εκτέλεση του έργου. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη κατασκευής του 
έργου από την ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr). Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2310 966 930, fax επικοινωνίας 2310 969 426, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία ο κος Εμμανουήλ Βοζαλής. 

4. Στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, 
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ (τάξη Α1 και άνω), ή στα 
νομαρχιακά μητρώα, στην κατηγορία Οικοδομικά, β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των οικοδομικών έργων.  

5.Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 

(χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
α) έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, 
β) δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 

http://www.eyath.gr/
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γ) δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από 
τα αδικήματα των περιπτώσεων (α) έως (στ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

6. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

7. Για την υπογραφή της σύμβασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης.  

8. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση 
Πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ. Γλυκερία)» του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κ. Μακεδονία 2014-2020». 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

9. H προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) μήνα, αρχής γενομένης από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
Συνημμένα 

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
2. Τιμολόγιο 
3. Προϋπολογισμός  
4. Τεχνική περιγραφή 
5.  

Εσωτερική Διανομή 

1. Χρον. Αρχείο 
2. ΔΣΕ 
3. Τμήμα Μελετών 

Η Διευθύντρια Σχεδιασμού και Έργων 
 
 
 
 
 

Παρθένα Θεοδωρίδου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 


