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                           Θεσσαλονίκη,  27/04/2015 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 248 
              (Ν.Π.∆.∆.) 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ (ΝΠ∆∆), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του 
έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΕ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ», µε προϋπολογισµό 1.045.500 ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
µε προϋπολογισµό 805.199,16 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και 
απρόβλεπτα). 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου αναλύεται σε: ∆απάνη Εργασιών 
(547.010,30€), Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (153.162,88€), Απρόβλεπτα 
(105.025,98€), Αναθεώρηση (44.800,84€), και ΦΠΑ (195.500,00€).  
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της ΕΥΑΘ Παγίων, οδός 
Κωνσταντίνου Καραµανλή 67, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, 
µέχρι και την Πέµπτη 21 Μαΐου 2015. Επίσης τα συµβατικά τεύχη, θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα www.eyathpagion.gr σε ηλεκτρονική µορφή. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 953600, Fax επικοινωνίας 2310 953585, email 
eyathpagion@eypa.gr, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Ε. Παπαδοπούλου.  
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 26 Μαΐου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. 
(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της ΕΥΑΘ Παγίων (Κωνσταντίνου 
Καραµανλή 67, Θεσσαλονίκη, 54642, 2310-953600) και το σύστηµα υποβολής 
προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3669/2008. 
4. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 

τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην 2η και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία 
για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού 
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και 
γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του 
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ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι 
µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 1η του 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν.3669/08. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων. 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 17.000,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) µηνών και τριάντα (30) 
ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή τουλάχιστον µέχρι και 
την 26η Μαρτίου 2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) µήνες. Η 
συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) µήνες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. 
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ.  
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή δηλαδή 
το ∆.Σ. της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ. 
 
         

 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  
  της ΕΥΑΘ Παγίων 
 
 
 
Μιλτιάδης Τασούλης  

 


