
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 έργου με 

αξιολόγηση μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. επί της οδού Εγνατία 127", 

εκτιμώμενης αξίας έργου τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων 

ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (4.999.894,82 €), χωρίς ΦΠΑ. 

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

Η σύμβαση έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση του έργου αναβάθμισης του κτιρίου διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. επί της οδού 

Εγνατία 127 (κωδ. NUTS: EL522). Πρόκειται για συνολική αναβάθμιση του κτιρίου η οποία περιλαμβάνει: 

(α)  Ενίσχυση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και εναρμόνιση τους ισχύοντες  κανονισμούς (αντισεισμικός, 

οπλισμένου σκυροδέματος). 

(β)  Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Πλήρης αναδιαμόρφωση των 

όψεων του κτιρίου. 

(γ)   Πλήρης αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κατανομή του 

προσωπικού και το είδος των χρήσεων. 

(δ)  Προσαρμογή του κτιρίου ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας  Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018 ΦΕΚ Α’ 

80/07-05-2018). 

(ε) Πλήρης ανακατασκευή του, ώστε το κτίριο να αναβαθμιστεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών. 

Προβλέπεται η πλήρης αφαίρεση και ανακατασκευή όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων 

του κτιρίου. 

(στ) Την εκπόνηση Οριστικής Μελέτης καθώς και της μελέτης εφαρμογής καθώς και κάθε είδους συμπληρωματικής 

μελέτης και έρευνας για την κατασκευή των προαναφερθέντων έργων. 

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου. 

(CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού, 45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης, 45262330-3 
Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος, 45213150-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων,  
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων, 51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 

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 Α.Ε. (www.eyath.gr--> Εταιρεία--> Διαγωνισμοί-

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

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/01/2021, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, 

το αργότερο στις 04/02/2021. 

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

του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/02/2021, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 12:00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. 
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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.2γ 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) με αξιολόγηση μελέτης. 

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 

ενενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών  (99.997,90 €). 

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 αναδειχθεί Ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 

μοναδικού φορολογικού μητρώου για αυτή την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 15 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 09/04/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ο αναθέτων φορέας θα προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και διαβούλευση των εγγράφων της σύμβασης 

κατόπιν σχετικής δημοσίευσης στον ιστότοπο της εταιρείας (www.eyath.gr--> Εταιρεία--> Διαγωνισμοί--> Διαγωνισμοί 

Έργων/Μελετών--> Διαγωνισμοί Έτους 2020), τη Δευτέρα 28/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 20Α της Διακήρυξης. 

Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω δημοσίευση, ήτοι έως 07/01/2021, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει 

τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το 

τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα 

των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως άνω διαβούλευση και η υποβολή 

του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν 

συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

Εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι υποβληθείσες παρατηρήσεις, ο αναθέτων 

φορέας συνεχίζει τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ή εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη 

επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/ 

διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της 

ημερομηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων από τους οικονομικούς φορείς, ήτοι έως 12/01/2021. Στο ως άνω 

τεύχος θα προβλέπεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας οι προθεσμίες των οποίων ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) ή εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη 

ουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης, ανακαλεί τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

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

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» που είναι εγκατεστημένα σε: 

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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. 
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 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 διαγωνιζόμενων θα περιέχει ανάλυση της κατ΄ αποκοπήν προσφοράς από τον οικονομικό 

φορέα, προκειμένου να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν, κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης. 

Όσον αφορά την καταλληλότητα 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 (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργων 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 της κατηγορίας έργων που αναφέρεται στο 

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

άρθρο 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εν λόγω κατηγορία έργου και ανά τάξη ΜΕΕΠ, 

αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» έργων, πρέπει να πληρούν κατά την υποβολή της προσφοράς 

κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας: 

(α)  να διαθέτουν 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. 

(β)  να διαθέτουν Πάγια Στοιχεία, αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ. Ως Πάγια Στοιχεία ορίζεται το 

άθροισμα των Ακινήτων και του Μηχανολογικού εξοπλισμού. Ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια. 

Ως μηχανολογικός εξοπλισμός λογίζονται τα μηχανήματα και τα κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα 

επιβατικά αυτοκίνητα. 

(γ)  να τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας: 

 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων > 0,4 και 

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις > 0,6. 

(δ) ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με 

1.512.255,52 € που αντιστοιχεί στο  40% της αξίας εργασιών του έργου προ ΓΕ & ΟΕ επί ποινή αποκλεισμού. Σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η ανωτέρω απαίτηση μπορεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης. 

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. 

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 

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 της κατηγορίας έργων που αναφέρεται στο 

άρθρο 21 της  Διακήρυξης, πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που ορίζονται στο άρθρο 

100 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εν λόγω 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 
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«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» έργων πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον στη στελέχωσή τους: 

• έναν (1) μηχανικό με 11ετή τουλάχιστον εμπειρία και 

• έναν (1) μηχανικό με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία  

σε κατασκευή έργων στην κατηγορία των «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» έργων, ή τεχνικούς 

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

Υδραυλικών Έργων. 

Επιπλέον λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει κατά την 

τελευταία 7ετία ένα τουλάχιστον κτίριο (όχι βιομηχανοστάσιο ή αποθήκη)  προϋπολογισμού τουλάχιστον 5.000.000,00€ 

(πλέον ΦΠΑ) Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων.  

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 

Διακήρυξης. 

Αναφορικά με την Τεχνική Προσφορά - Μελέτη 

Η “Τεχνική Προσφορά- Μελέτη” θα περιέχει οριστική μελέτη όλων των απαραίτητων έργων, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο τεύχος «Κανονισμός Μελετών Έργου (ΚΜΕ)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016, οι υποβαλλόμενες οριστικές μελέτες πρέπει να έχουν 

εκπονηθεί από μελετητικές εταιρείες/γραφεία, οι οποίες διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τον παρόντα νόμο, τις 

λοιπές διατάξεις τις σχετικές με όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή και τα έγγραφα της σύμβασης. Σε 

περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων της (1) εταιρείας/γραφείου στην ίδια κατηγορία μελέτης αρκεί μία εξ αυτών να 

διαθέτει τα άνωθεν προσόντα. 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με μελετητικές εταιρείες/γραφεία τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής 

Προσφοράς (Οριστική Μελέτη) όσο και για τη Μελέτη Εφαρμογής του Έργου (από τον ανάδοχο). Η συνεργασία αυτή 

αφορά στον οικονομικό φορέα, ο οποίος αμείβει τις μελετητικές εταιρείες/γραφεία, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο 

του Έργου. Τα σχέδια και τα κείμενα της «Τεχνικής Προσφοράς –Μελέτης» πρέπει να είναι υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά 

επί ποινή αποκλεισμού από τις αντίστοιχες μελετητικές εταιρείες/γραφεία ή από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Οι παραπάνω Μελετητικές Εταιρείες/ Γραφεία (αυτόνομα ή συνεργασία) θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις ανά κατηγορία μελέτης του άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του ν. 4412/2016,  και να διαθέτουν τα κάτωθι 

προσόντα:  

α. Για τις Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορία μελέτης 06): 

▪ Τουλάχιστον ένα μελετητή  με 12ετή εμπειρία και άνω,  ένα μελετητή  με 8ετή εμπειρία και άνω και δυο μελετητές 

με 4ετή εμπειρία και άνω ή 

▪ Τουλάχιστον ένα μελετητή  με 12ετή εμπειρία και άνω,  και δύο  μελετητές  με 8ετή εμπειρία και άνω  

 

β. Για τις Στατικές Μελέτες (κατηγορία μελέτης 08): 

▪ Τουλάχιστον ένα μελετητή  με 12ετή εμπειρία και άνω,  ένα μελετητή  με 8ετή εμπειρία και άνω και δυο μελετητές 

με 4ετή εμπειρία και άνω ή 

▪ Τουλάχιστον ένα μελετητή  με 12ετή εμπειρία και άνω,  και δύο  μελετητές  με 8ετή εμπειρία και άνω  

 

γ. Για τις Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες (κατηγορία 09): 

▪ Ατομικά μελετητικά πτυχία  με τουλάχιστον 12 έτη από την κτήση Διπλώματος και αποδεδειγμένη εμπειρία.  

 

Τα μελετητικά γραφεία ως απόδειξη των παραπάνω προσόντων θα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείο Μελετών, το 

οποίο αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών ως εξής: 

α. Δ΄ τάξης και άνω για την κατηγορία 06 «Αρχιτεκτονικές μελέτες Κτηριακών Έργων»  

β. Δ΄ τάξης και άνω για την κατηγορία 08 «Στατικές μελέτες»  

γ. Γ’  τάξης και άνω για την κατηγορία 09 «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες»  
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Αναφορικά με την Τεχνική Ικανότητα μελετητικής ομάδας (Επαγγελματική Εμπειρία) 

Οι μελετητικές εταιρείες/γραφεία θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εμπειρία στα πιο κάτω αντικείμενα μελέτης 

(επιπέδου οριστικής μελέτης ή/και μελέτης εφαρμογής):  

α. Για την κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων): Να έχει εκπονηθεί μία (1) τουλάχιστον οριστική ή/και 

μελέτη εφαρμογής την τελευταία δεκαετία για πολυώροφο κτίριο επιφάνειας τουλάχιστόν 2.500,00m2 

(συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων). 

β. Για την κατηγορία 08 (Στατικές μελέτες): Να έχει εκπονηθεί μία (1) τουλάχιστον οριστική ή/και μελέτη εφαρμογής την 

τελευταία δεκαετία για πολυώροφο κτίριο επιφάνειας τουλάχιστον 2.500,00m2 (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών 

και κοινόχρηστων χώρων). 

γ. Για την κατηγορία 09 (μελέτες Η/Μ): Να έχει εκπονηθεί την τελευταία δεκαετία μία (1) τουλάχιστον οριστική ή/και 

μελέτη εφαρμογής για κτίριο γραφείων κεντρικά κλιματιζόμενο. 

Οι μελετητικές εταιρείες/γραφεία δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενους. 

 

Αριθ. πρωτ. ΓΔ 812                                                                                                              Θεσσαλονίκη,      24.12.2020 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 

 

Άνθιμος Αμανατίδης 

 

Anthimos 
Amanatidis
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