
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

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

 

 

Θεσσαλονίκη, 22-09-2020 
Αριθ. πρωτ.: 17025/ΔΣΣΕΑ3423 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  

EΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 Σ. Τέγου 

 Τσιμισκή 98, 54622, Θεσσαλονίκη 

 2310 966949 

 2310 969426 

 stegou@eyath.gr 
 

 

Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

για το έργο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΙΠΕΘ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 287.511,50€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

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

 

(CPV: 45231300-8) 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει την 

κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ 

ΒΙΠΕΘ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ» με εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 

287.511,50€ (χωρίς ΦΠΑ), 

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με την περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

αποκατάστασης του δικτύου πόσιμου νερού, το χρονοδιάγραμμα εργασιών, την οικονομική 

προσφορά, καθώς επίσης και την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στους Γενικούς όρους  

παράγραφο 1, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 07/10/2020 και ώρα 13.00, στη διεύθυνση:  

ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διοικητικής Μέριμνας της ΕΥΑΘ Α.Ε.  

υπόψη κ. Εμμανουήλ Βοζαλή 

Εγνατία 127, ΤΚ 54635, Θεσσαλονίκη 

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε: 

(α) με συστημένη επιστολή προς την ΕΥΑΘ Α.Ε., είτε  

(β) με κατάθεσή τους στην ανωτέρω διεύθυνση. 

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

μέχρι την 07/10/2020 και ώρα 13.00. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. 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 Α.Ε. ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

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

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών 

Προσφορά 

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

για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΙΠΕΘ ΜΕ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ» 

με Αναθέτοντα Φορέα την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 07/10/2020 

 

Ο ανωτέρω σφραγισμένος φάκελος εσωκλείει τους Φακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

και της Οικονομικής Προσφοράς, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στους Ειδικούς 

Όρους- Ενότητα Δ, της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Γενικοί όροι  

 

1. 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, 

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. 

 

2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την εκτέλεση του έργου. 

 

3. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής προσφορών δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής.  

 

4. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προς απόδειξη των δηλωθέντων στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. 

 

5. 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. 
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6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την εγκατάστασή του στο έργο, να το ασφαλίσει για το σύνολο της 

αξίας του «κατά παντός κινδύνου» και «αστικής ευθύνης» καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά, 

για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με την εγκατάστασή του στο έργο να το ασφαλίσει έναντι παντός κινδύνου ζημίας 

και ατυχημάτων που θα προκληθούν στο προσωπικό του, στο προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. και σε 

τρίτους για σωματικές και υλικές βλάβες ύψους μέχρι 287.511,50 €. 

 

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  

δ) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ε) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

στ) Η Τεχνική Περιγραφή 

ζ) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

 

Ειδικοί όροι 

 

Α. Αντικείμενο και προθεσμία της Σύμβασης 

1. Αποκατάσταση τμήματος δικτύου πόσιμου νερού, αγωγού ύδρευσης, μήκους περίπου 250,00μ. 

της ΕΥΑΘ Α.Ε. που παρουσιάζει συνεχείς διαρροές στην περιοχή ΡΥΖΙΑ της ΒΙ.ΠΕ.Θ. με 

εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή (βλ. συνημμένο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής).  

2. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) 

μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ή «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

(α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

(γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις (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) σε 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. 
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Γ. 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 αναφέρεται στην παράγραφο Β «Δικαίωμα Συμμετοχής» της 

παρούσης, πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που ορίζονται στο 

άρθρο 100 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατηγορία έργων και τάξη 

ΜΕΕΠ, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται 

στην κατηγορία των «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» ή «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» έργων πρέπει κατά την 

υποβολή της προσφοράς να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον στη στελέχωσή τους έναν (1) μηχανικό 

με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία ή δύο (2) μηχανικούς με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε κατασκευή 

έργων στην κατηγορία των Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, ή τεχνικούς αντιστοίχων 

προσόντων με τα ως άνω, κατά την έννοια του άρθρου 107 του Ν.3669/2008, στην κατηγορία των 

Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

 

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 οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν και θα 

δεσμεύονται ότι θα κατασκευάσουν το προβλεπόμενο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές/ 

προϋποθέσεις που τίθενται με την παρούσα πρόσκληση στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία οι συμμετέχοντες 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, 

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. 

• Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας αποκατάστασης του δικτύου 

πόσιμου νερού με εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή 

• Χρονοδιάγραμμα όπου θα φαίνεται η αλληλουχία των εργασιών. 

• Αποδεικτικά έγγραφα καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους 

(α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 

στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ή «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ». 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
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Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, από τα οποία να προκύπτει η καταλληλότητά τους για 

εκτέλεση ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 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, ή 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

• Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ: 

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει.  

- Ειδικότερα, από την βεβαίωση εγγραφής πρέπει να προκύπτει η κατάταξη του 

οικονομικού φορέα τουλάχιστον στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ στις κατηγορίες έργων: 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ή «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» 

- είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις της παραγράφου Γ «Τεχνική και 

Επαγγελματική Ικανότητα» δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με την 

υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος 

ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 ανάλογα με την τιθέμενη στην παραπάνω 

παράγραφο απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 

ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας παραγράφου Γ «Τεχνική 

και Επαγγελματική Ικανότητα», ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να 

προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412/2016. 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του Ν.4412/2016 και στην 

παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν 
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ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412/2016. 

 

2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

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). 

 

Για την οικονομική προσφορά ισχύουν τα εξής: 

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

του έργου 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 ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά.  

4. Το κόστος του προσφερόμενου έργου δεν μπορεί να αναθεωρηθεί πέραν της αρχικής 

προσφοράς.  

5. Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, 

δασμούς και κρατήσεις υπέρ τρίτων που καθορίζονται με τις εκάστοτε διατάξεις που ίσχυαν για 

τα έργα της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

7. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

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

απορρίπτεται. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310966936, fax επικοινωνίας 

2310969426. Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία είναι η κα Μαυρίδου Σοφία. 

 

Συνημμένα: 
1. Τεύχη Διενέργειας Διαγωνισμού 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο 
2. Γεν. Δ/νση 
3. ΔΣΣΕΑ 
4. ΔΣΣΕΑ-ΤΜΠΔ 

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Έργων και Ανάπτυξης 

 

 

 

Αλέξανδρος Μεντές 
Πολιτικός Μηχανικός 

 


