
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΕΓΝΑΤΙΑ 127 - 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |  2310 966600 |  2310 969400 

 

 

Θεσσαλονίκη, 31-07-2020 
Αριθ. πρωτ.:    14129/ΔΣΣΕΑ2691 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  

EΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 Μανόλης Βοζαλής 

 Τσιμισκή 98, 54622, Θεσσαλονίκη 

 2310 9669238 

 2310 969426 

 evozalis@eyath.gr 
 

 

Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό  

 
για την ανάθεση σε Τεχνικό Σύμβουλο της υπηρεσίας «Συγκρότηση Φακέλου Σύμβασης και 

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Ανάθεση Σύμβασης Έργου (Μελέτη – Κατασκευή) με 
Αντικείμενο την Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127» 

εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 40.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή 
 

(CPV:71315200-1) 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειμένου να αναθέσει σε Τεχνικό 

Σύμβουλο την υπηρεσία με τίτλο «Συγκρότηση Φακέλου Σύμβασης και Σύνταξη Τευχών 

Δημοπράτησης για την Ανάθεση Σύμβασης Έργου (Μελέτη – Κατασκευή) με Αντικείμενο την 

Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127» με εκτιμώμενη αξίας 

σύμβασης 40.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 13/08/2020 και 

ώρα 13.00, στη διεύθυνση:  

ΕΥΑΘ ΑΕ 

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διοικητικής Μέριμνας της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Εγνατία 127, ΤΚ 54635, Θεσσαλονίκη 

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε: 

(α) με συστημένη επιστολή προς την ΕΥΑΘ ΑΕ, είτε  

(β) με κατάθεσή τους στην ανωτέρω διεύθυνση. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί το αργότερο 

μέχρι την 13/08/2020 και ώρα 13.00. Η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 
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άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η ΕΥΑΘ ΑΕ ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ..................... (αναγράφεται η επωνυμία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα ή της Ένωσης Φορέων) 

για την υπηρεσία: «Συγκρότηση Φακέλου Σύμβασης και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την 

Ανάθεση Σύμβασης Έργου (Μελέτη – Κατασκευή) με Αντικείμενο την Αναβάθμιση του Κτιρίου 

Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127» 

με Αναθέτοντα Φορέα την ΕΥΑΘ ΑΕ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 13/08/2020 

Ο ανωτέρω σφραγισμένος φάκελος εσωκλείει τους Φακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

και της Οικονομικής Προσφοράς, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στην ενότητα Δ της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

Γενικοί όροι  

 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν: 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

 

2. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού δεν απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

 

3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από 

τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών προς απόδειξη των 

δηλωθέντων στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.  

 

4. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

5. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ύψους που ανέρχεται σε ποσοστό 

δεκαπέντε 15% της συμβατικής αμοιβής, χωρίς ΦΠΑ. 
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Η προκαταβολή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που 

ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ώστε να καλύπτει τη 

διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής. 

 

6. Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να διαθέτει ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο για επαγγελματική ευθύνη ύψους 100.000,00€ ανά συμβάν και 500.000,00€ στο 

σύνολο, το οποίο θα υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή έκπτωσης κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Η ισχύς του ασφαλιστηρίου θα πρέπει να καλύπτει τη συνολική διάρκεια της 

σύμβασης. 

 

7. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

8. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών ορίζεται ως εξής: 

α) Το Συμφωνητικό 

β) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   

γ) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

δ) Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 
Ειδικοί όροι 

 

Α. Αντικείμενο και προθεσμία της Σύμβασης 

 

1. Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της το κτίριο γραφείων με Φ.Ο. από Ο/Σ της επί 

της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127, το οποίο αποτελείται από υπόγεια, ισόγειο, μεσοπάτωμα και 8 

ορόφους.  

Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει ως στόχο την αρχιτεκτονική, λειτουργική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και 

ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 

σύγχρονων κανονισμών και με την θέση της εταιρείας στην οικονομική ζωή της πόλης. 

Το κτίριο δεν έχει τύχει καμίας ανακαίνισης για περισσότερα των 25 ετών, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς σε θέματα στατικής επάρκειας, σε 

θέματα πυρασφάλειας, σε θέματα ενεργειακής απόδοσης αλλά και ασφάλειας του εξωτερικού 

curtain wall. 

Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης η οποία θα 

ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020. 

2. Το αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει τη 

συγκρότηση φακέλου σύμβασης και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση 

σύμβασης έργου (μελέτη – κατασκευή).  Το εν λόγω έργο αφορά την αναβάθμιση του κτιρίου 

διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της οδού Εγνατία 127, το οποίο αποτελείται από δύο (2) υπόγεια, 

ισόγειο, μεσοπάτωμα και οχτώ (8) ορόφους. 

3. Η εκτιμώμενη κατ’ αποκοπήν αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 40.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 

περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  
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17.000,00 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων) 

10.000,00 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες) 

9.000,00 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρολογικές – Μηχανολογικές Μελέτες) 

4.000,00 € για μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακές Μελέτες) 

4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα 

(90) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού 

αντικειμένου (αποκλειστική προθεσμία), ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση εκ 

μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ στον ανάδοχο της αρχιτεκτονικής προμελέτης. 

Β. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

1. Ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή τα κατωτέρω τεύχη: 

• Διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

• Τεύχος υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού 
δημοπράτησης, ο οποίος θα βασιστεί στους υπολογισμούς της αρχιτεκτονικής προμελέτης 

• Κανονισμός Μελετών Έργου ο οποίος θα βασιστεί στο πρότυπο της ΓΓΔΕ με επιπλέον 
προσθήκες για την περίπτωση υφισταμένων κτιρίων 

• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements) 
του προς ανάθεση έργου, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο που συντάσσει την 
αρχιτεκτονική προμελέτη 

• Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Τεύχος Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών  

• Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου και επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης 

• Τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό 
γραφείο που συντάσσει την αρχιτεκτονική προμελέτη 

• Έκθεση που να παρέχει στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την απουσία ανάγκης 
για απαλλοτριώσεις 

• Έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης που να παρουσιάζεται ότι πρόκειται για υφιστάμενο 
κτίριο που δεν θα υποστεί επιπλέον εκσκαφές, πλην μικροπασσάλων 

• Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης ή 
μεταφοράς τους 

• Συγκέντρωση εγκεκριμένων μελετών, αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών με πίνακα 
περιεχομένων εκάστης μελέτης, και ψηφιοποίηση μελετών 

• Έκθεση προκαταρκτικής διερεύνησης ύπαρξης αμιάντου στο κτίριο 

• Καταγραφή των κινδύνων και κατανομή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων 

2. Ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να έρθει σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο που 
έχει αναλάβει την αρχιτεκτονική προμελέτη, για τα τεύχη που απαιτούν την ενσωμάτωση 
πληροφοριών από την αρχιτεκτονική προμελέτη. 

 
Γ. Δικαίωμα Συμμετοχής – Τεχνική ικανότητα 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ μελέτες», 
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«ΣΤΑΤΙΚΕΣ μελέτες», «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ μελέτες», 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ μελέτες». 

2. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων 
Μελετών στις κατηγορίες μελετών της προηγούμενης παραγράφου.  

3. Κάθε προσφέρων πρέπει: 
Α. να διαθέτει τεχνική ικανότητα που εκφράζεται α) σε έτη από την κτήση του διπλώματος και 

β) την εμπειρία στην εκπόνηση μελετών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή την επίβλεψη 
μελετών, του στελεχικού δυναμικού του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου, ως 
εξής: 
- για την Κατηγορία «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» (Κατηγορία 6), 

απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας και άνω με αποδεδειγμένη 
ανάλογη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία, 

- για την Κατηγορία «Στατικές Μελέτες» (Κατηγορία 8), απαιτείται τουλάχιστον ένας 
μελετητής εμπειρίας 8ετούς εμπειρίας και άνω με αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία 
στην εν λόγω κατηγορία, 

- για την Κατηγορία «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες» 
(Κατηγορία 9), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας και άνω με 
αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία, και 

- για την Κατηγορία «Ενεργειακές Μελέτες» (Κατηγορία 14) απαιτείται τουλάχιστον ένας 
μελετητής 8ετούς εμπειρίας και άνω με αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία στην εν λόγω 
κατηγορία. 

Β. Να έχει συμμετάσχει ως Τεχνικός Σύμβουλος, ή Μελετητής ή Επιβλέποντας Μηχανικός σε 
ένα τουλάχιστον έργο με το σύστημα μελέτη-κατασκευή ή ΣΔΙΤ κατά τα τελευταία 10 έτη με 
προϋπολογισμό κατασκευής κατ’ ελάχιστον 1.500.000,00€.  

 
Δ. Κατάθεση Προσφοράς 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες καταθέτουν σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής (αναγράφει 

στην εξωτερική του όψη τον τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», το όνομα του προσφέροντος και 

το διαγωνισμό/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία υποβάλλεται). Ο φάκελος 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:  

• Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει και θα δεσμεύεται ότι 

θα παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες συμφώνως προς τις προδιαγραφές/ προϋποθέσεις 

που τίθενται με την παρούσα πρόσκληση στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

• Αποδεικτικά έγγραφα καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.  

1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις ζητούμενες 

κατηγορίες μελετών ως εξής: 

- στην κατηγορία μελέτης 6, πτυχίο τάξης Β΄ και άνω 
- στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχίο τάξης Β΄ και άνω 
- στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχίο τάξης Β΄ και άνω 
- στην κατηγορία μελέτης 14, πτυχίο τάξης Β΄ και άνω 

 

2. Βεβαίωση του εργοδότη ή αντίγραφο της πρώτης και τελευταίας σελίδας της σύμβασης για 

-ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη- έργα με το σύστημα μελέτη-κατασκευή ή ΣΔΙΤ κατά τα 

τελευταία 10 έτη με προϋπολογισμό κατασκευής κατ’ ελάχιστον 1.500.000,00€. Από τα 

δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει η συμμετοχή του προσφέροντα ως τεχνικού 

συμβούλου, μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού. 
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2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

1. Οι συμμετέχοντες καταθέτουν σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (αναγράφει στην 

εξωτερική του όψη τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά», το όνομα του προσφέροντος και το 

διαγωνισμό/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία υποβάλλεται). Στο φάκελο 

εσωκλείεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που είναι 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr--> Εταιρεία--> Διαγωνισμοί--> 

Διαγωνισμοί Έργων/ Μελετών--> Διαγωνισμοί Έτους 2020). 

Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ έως και δύο δεκαδικά ψηφία και αφορά το σύνολο 

της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

2. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται 

και τυχόν έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Θεσσαλονίκη. 

3. Το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να αναθεωρηθεί πέραν της αρχικής 

προσφοράς. Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική 

περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. Οι προσφορές θα 

ισχύουν για 60 ημέρες. 

4. Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

καθώς και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

5. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται ως κατωτέρω: 

• 15% προκαταβολή 

• 85% με την έγκριση των παραδοτέων από την υπηρεσία. 

Η εξόφληση θα γίνει εφόσον υπάρξει πλήρης και προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας από τον 

ανάδοχο. 

6. Οικονομική προσφορά που δεν πληροί τους ανωτέρω όρους καθίσταται απαράδεκτη και 

απορρίπτεται. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310-966927. 

Συνημμένα: 
1. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο 
2. Γεν. Δ/νση 
3. ΔΣΣΕΑ 
4. ΤΜΠΔ 

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Έργων και Ανάπτυξης 

 

 

Αλέξανδρος Μεντές 

 


