
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και τον 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 διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό "ανοικτής διαδικασίας", άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016, για 
τη σύναψη σύμβασης με τίτλο "Οριστική μελέτη δεξαμενών Δ2α και Δ3α και νέας δεξαμενής καθίζησης κορεσμού 
ασβέστη στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)", αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 
εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.368.552,96€), χωρίς ΦΠΑ. 
 
Η κύρια ασκούμενη δραστηριότητα είναι το ύδωρ (άρθ. 230 του Ν.4412/2016). 
 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός, σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης:  

• νέας δεξαμενής Δ2 (Δ2α), εισόδου – εξισορρόπησης ανεπεξέργαστου νερού, αντίστοιχης χωρητικότητας με την 
υφιστάμενη, στην κεφαλή της EENΘ που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Σ1 και Σ2 Σταδίων της εγκατάστασης 
επεξεργασίας νερού με τα απαραίτητα έργα που τη συνοδεύουν (τεχνικό υδροληψίας, υπερχείλισης, εκκένωσης, 
έργα σύνδεσης με την υφιστάμενη δεξαμενή Δ2 και τις υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας και πρόβλεψη για 
σύνδεση με τις μελλοντικές μονάδες του Σ2 Σταδίου). 

• νέας δεξαμενής Δ3 (Δ3α), επεξεργασμένου νερού στην έξοδο της EENΘ, αντίστοιχης χωρητικότητας με την 
υφιστάμενη, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Σ1 και Σ2 Σταδίων της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από τον 
π. Αλιάκμονα με τα απαραίτητα έργα που τη συνοδεύουν (τεχνικό υδροληψίας, υπερχείλισης, εκκένωσης, έργα 
σύνδεσης με τις εγκαταστάσεις του Σ1 Σταδίου και πρόβλεψη για σύνδεση με τις μελλοντικές μονάδες του Σ2 
Σταδίου). 

• νέας δεξαμενή καθίζησης και κορεσμού ασβέστη για την εξυπηρέτηση του Σ1 Σταδίου, αντίστοιχης χωρητικότητας με 
την υφιστάμενη, η οποία θα λειτουργεί αντίστοιχα με την υφιστάμενη σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής της 
υφιστάμενης δεξαμενής. (CPV 71320000-7, 71321300-7). 

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες: Τοπογραφική αποτύπωση, 
γεωτεχνική μελέτη και έρευνα. Επίσης τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων αυτών και της ΕΥΑΘ Α.Ε. (κωδ. NUTS: 
EL522). 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (ΕΕΕΣ, 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 --> 
Διαγωνισμοί Έργων/Μελετών --> Διαγωνισμοί Έτους 2021). 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04 / 06 / 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 10 / 06 / 2021. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16 / 06 / 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00π.μ.  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23 / 06 / 2021, ημέρα Τετάρτη 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. 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα 
κριτήρια και τα υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως περιγράφονται στα άρθρα 21.1 έως 21.4 της 
Διακήρυξης. 
 

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

μελετών των κατηγοριών 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες), 16 (Μελέτες 

Τοπογραφίας), 8 (Στατικές Μελέτες), 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές),  και 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  

http://www.promitheus.gov.gr/


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, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των 
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων 
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 
 
Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, που διαθέτουν: 
(i) Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου τουλάχιστον ίση με το 100% της συνολικής προεκτιμώμενης 
αμοιβής (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ). 
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου, 
πρέπει να προκύπτει από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 
(ii) Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, από εκπονήσεις μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, τουλάχιστον ίσο με το 50% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 
(με απρόβλεπτα και ΦΠΑ). 
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, ο απαιτούμενος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, αφορά τον συνολικό 
μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών όλων των οικονομικών φορέων της κάθε κατηγορίας μελετών και προκύπτει αθροιστικά, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 19.2 της Διακήρυξης.  
Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 19.5 της 
Διακήρυξης. 
 
Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 
Α) Τεχνική ικανότητα ως εξής: 

• 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας  και 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον μελετητές 
4ετούς εμπειρίας, ή 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον μελετητές 8ετούς εμπειρίας,  στην 
κατηγορία μελέτης 13. 

• 1 τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας, στην κατηγορία μελέτης 16. 

• 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας, στην κατηγορία μελέτης 21. 

• 2 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 τουλάχιστον μελετητές 
4ετούς εμπειρίας,  ή 2 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 3 τουλάχιστον μελετητές 8ετούς εμπειρίας ή 2 
τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον μελετητές 8ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον μελετητές 
4ετούς εμπειρίας, ή 3 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον μελετητές 8ετούς εμπειρίας ή 4 
τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας, στην κατηγορία μελέτης 8. 

• 1 τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην κατηγορία μελέτης 9. 
 

Β) Πρόσθετη Τεχνική ικανότητα:  
Για την κατηγορία 8 να έχει εκπονήσει μία τουλάχιστον μελέτη σε επίπεδο οριστικής ή μελέτης εφαρμογής για δεξαμενή 
αποθήκευσης νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστης χωρητικότητας 2.000 μ3, την τελευταία 3ετία (από το 2018 και 
μετά), για την κατηγορία 8 (στατικά). Σε περίπτωση ένωσης (στην κατηγορία 8), η παραπάνω απαίτηση πρέπει να 
ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης. 
 
Αναφορικά με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει : 
• Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο για την διασφάλιση ποιότητας 

• Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο για την περιβαλλοντική διαχείριση 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση, πρέπει να προκύπτει από όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της 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 είκοσι 
επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ (27.371,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15 / 08 / 
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. 
 
Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  9  μήνες. 



Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο «Προκήρυξη 
Σύμβασης» απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12/05/2021. 

 

Αριθ. Πρωτ. ΓΔ 256 

Θεσσαλονίκη,       12 / 05 / 2021 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 
 
 
 

Άνθιμος Αμανατίδης 
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