
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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 Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54 635, στη Θεσσαλονίκη (κωδ. 

NUTS: EL522, τηλ. 2310 966600, fax. 2310 969400, 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 

"Επισκευές Βλαβών και τοπικές αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2020", 

εκτιμώμενης αξίας έργου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.  

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

Η σύμβαση αφορά την εκτέλεση διαφόρων και ανεξαρτήτων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών ή 
βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. με τη 
συνεργασία ή όχι των μηχανικών μέσων και του προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε. Επίσης υπάρχει υποχρέωση καθαρισμού, 
βιντεοσκοπήσεων, επισκευών και ελέγχων αγωγών καθώς και καθαρισμού και επισκευής φρεατίων (CPV 45232420-2 
"Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων"). 
 
Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. (κωδ. NUTS: EL522) και 
αποσκοπούν στις κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) 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 (ΤΕΥΔ, Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς, Τεύχη Δημοπράτησης) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr→Εταιρεία→Διαγωνισμοί→ 

Έργων/Μελετών→Διαγωνισμοί Έτους 2020). 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/01/2020, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε δικαιολογητικά, 

το αργότερο έως την 28/01/2020. 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν τα τυχόν αιτήματά τους μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00π.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/02/2020, 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.  

 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

Δε 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). 

 

Για τη 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 οκτώ 

χιλιάδων (8.000,00 €) 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. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 

ενώσεις να περιβληθούν από συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
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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 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 02/09/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

"ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ " 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 ΣΔΣ, 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. 

 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα 

τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Τα 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης θα πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. 

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 Διακήρυξης. 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 με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίοι ανεξαρτήτως της 

εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένη τάξη των κατηγοριών έργων που αναφέρονται στο άρθρο 

21 της παρούσας Διακήρυξης, πληρούν τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο 

άρθρο 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τουλάχιστον μία από τις εν λόγω κατηγορίες έργων, ανά 

κατηγορία έργου και ανά τάξη ΜΕΕΠ, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 

 
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» έργων, πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς κατ’ ελάχιστο: 

• καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή  

• πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ ή 

• σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
 
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 ή στο άρθρο 64 παρ. 2 του ΠΔ 71/2019. 
 
Διευκρινίζεται ότι για την πλήρωση των προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρούσας 
παραγράφου υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 22.ΣΤ της 
παρούσας διακήρυξης. 

Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίοι ανεξαρτήτως της 
εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένη τάξη των κατηγοριών έργων που αναφέρονται στο άρθρο 
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21 της παρούσας Διακήρυξης, πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που ορίζονται στο άρθρο 
100 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τουλάχιστον μία από τις εν λόγω κατηγορίες έργων, ανά κατηγορία 
έργου και ανά τάξη ΜΕΕΠ, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 
 
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» έργων πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο στη στελέχωσή τους: 

• δύο (2) μηχανικούς με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία και έναν (1) μηχανικό με 5ετή εμπειρία, ή  

• δύο (2) μηχανικούς με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, ή  

• έναν (1) μηχανικό με 8ετή εμπειρία. 
σε κατασκευή έργων στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων. 
 
Διευκρινίζεται ότι για την πλήρωση των προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρούσας παραγράφου 
υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας διακήρυξης. 
 

Αριθ.πρωτ. ΓΔ 19                                                                                                             Θεσσαλονίκη, 09.01.2020 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 
 
 
 

Νάρκισος Γεωργιάδης 
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