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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7955-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
2021/S 005-007955

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Οδός Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hronopoulos@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2107495260/5459
Φαξ:  +30 2107495550
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eydap.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr/www.eydap.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hronopoulos@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2107495260/5459
Φαξ:  +30 2107495550
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eydap.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων φρεατίων επίσκεψης και συνδέσεων ακινήτων στην 
περιοχή ευθύνης τού Γ' Τομέα Παπάγου και Δ' Τομέα Ηλιούπολης — Εργολαβία Α-463.
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II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232420 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι υδραυλικό και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που προβλέπεται 
να εκτελεστούν, για τη βελτίωση με ανακατασκευή τού υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, την 
κατασκευή - επέκταση νέου δικτύου αποχέτευσης, καθώς και την αποκατάσταση των αποχετευτικών συνδέσεων 
(εξωτερικές διακλαδώσεις) των ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητας των Τομέων Γ΄ και Δ΄ της Ε.ΥΔ.Α.Π. ή την 
κατασκευή νέων συνδέσεων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 040 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το παρόν έργο αφορά κυρίως σε ανακατασκευές αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εκτείνεται στις περιοχές 
ευθύνης του Τομέα Παπάγου (Τομέας Γ) και του Ηλιούπολης (Τομέας Δ) της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι υδραυλικό και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που προβλέπεται 
να εκτελεστούν, για τη βελτίωση με ανακατασκευή του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, την 
κατασκευή - επέκταση νέου δικτύου αποχέτευσης, καθώς και την αποκατάσταση των αποχετευτικών συνδέσεων 

08/01/2021 S5
https://ted.europa.eu/TED

2 / 6

21PROC007989498 2021-01-10



EE/S S5
08/01/2021
7955-2021-EL

3 / 6

(εξωτερικές διακλαδώσεις) των ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητας των Τομέων Γ΄ και Δ΄ της Ε.ΥΔ.Α.Π. ή την 
κατασκευή νέων συνδέσεων, και είναι οι ακόλουθες:
— αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U, συμπαγούς τοιχώματος SDR 41 με 
διαμέτρους από DN 200 mm έως και DN 400 mm σε διάφορα βάθη, εντός κατοικημένων περιοχών, συνολικού 
μήκους περίπου 15.900 μ,
— αποκαταστάσεις 1.060 συνδέσεων ακινήτων, μετά την ανακατασκευή του οριστικού δικτύου αποχέτευσης, 
από σωλήνες PVC-U, συμπαγούς τοιχώματος SDR 41 με διάμετρο DN 125 mm, ή DN 160 mm, σε διάφορα 
βάθη, εντός κατοικημένων περιοχών,
— 120 νέες αποχετευτικές συνδέσεις (εξωτερικές διακλαδώσεις) ακινήτων, ή ανακατασκευές υφιστάμενων, με 
ανοιχτό όρυγμα για διάφορα μήκη και βάθη έτοιμων προς λειτουργία,
— καθαρισμοί υφιστάμενων φρεατίων επίσκεψης ή πτώσης, διαμορφώσεις ροών και επισκευές σωμάτων και 
λαιμών φρεατίων, περίπου 800 τεμαχίων,
— ανύψωση ή καταβιβασμός λαιμών φρεατίων επίσκεψης ή πτώσης, σε διάφορες θέσεις, εντός κατοικημένης 
περιοχής, 54 τεμάχια,
— νέα έγχυτα φρεάτια επίσκεψης, συμβολής ή και πτώσης τύπου Ε1 (ή Π1), Ε2 (ή Π2) και Ε3, (ή Π3) από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 16 τεμάχια, καθώς και προκατασκευασμένα φρεάτια με διάμετρο 1,20 μ. και 1,50 μ. 8 
τεμάχια,
— διατάξεις εσωτερικής πτώσης αγωγών αποχέτευσης, σε φρεάτια επίσκεψης συμβολής ή και πτώσης, για 
διάφορες διαμέτρους συμβαλλόντων αγωγών 16 τεμάχια,
— αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με 
υαλονήματα CC-GRP διαμέτρου DN 500 mm. 154 μ.,
— αγωγοί αποχέτευσης από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 1916 με διάμετρο D=400mm και 
D600mm με τη μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (μικροσήραγγα) συνολικού μήκους 600μ.,
— αγωγοί πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. με διάμετρο D=500mm και D=630mm, με την μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης 
(μικροσήραγγα), συνολικού μήκους 300μ.,
— αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) με διαμέτρους από DN 200 mm έως και 
DN 900 mm σε διάφορα βάθη, εντός κατοικημένων περιοχών, συνολικού μήκους περίπου 700μ.,
— αποξήλωση συλλογή, συσκευασία σήμανση και διασυνοριακή μεταφορά σε αποδέκτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στοιχείων αμιάντου βάρους περίπου 102.000 kgr.,
— φρεάτια προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης, φρεατοπάσσαλοι και μικροσήραγγες, σε μικρές ποσότητες, 
για κάλυψη έκτακτων αναγκών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 040 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία υδραυλικών έργων και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 
1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, 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 την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Όσον αφορά στην 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 ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ίες έργου 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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης, καθορίζεται ως εξής:
α) ιδία κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Νόμου 3669/2008, 
τουλάχιστον ίσα με δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2 250 000,00 EUR), και πάγια στοιχεία 
τουλάχιστον ίσα με τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450 000,00 EUR). Από τα πάγια, υποχρεωτικά το 30 % 
πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια), και το 30 % μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους 
μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας των 
οικονομικών φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση ε της παραγρ. 8 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008·
β) πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 2 % του προϋπολογισμού του έργου, με αναθεώρηση χωρίς 
ΦΠΑ. Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 22 
ΣΤ του άρθρου 22 της διακήρυξης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 
της παρ.4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
α) οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον τρεις (3) τεχνικούς 
Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) 
τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας, 
με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας·
β) λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει από 
1.1.2012 και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, 1 τουλάχιστον υδραυλικό έργο δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης δύο εκατομμύρια ευρώ (2 000 
000,00 EUR) χωρίς ΦΠΑ.
Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από 1 τουλάχιστον οικονομικό φορέα που συμμετέχει, στην 
περίπτωση της ένωσης οικονομικών φορέων.

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1(α) του άρθρου Α-463-302 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (160 800,00 EUR).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 26.3.2022., άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Ο 
αναθέτων φορέας μπορεί πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν 
από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 
στην ιστοσελίδα www.eydap.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12.2.2021, 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 18.2.2021.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο αναθέτων φορέας μπορεί πριν από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο 
αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα πρέπει να διαθέτει:
— πιστοποιητικό ΙSO 9001: 2008 «Σύστημα διασφάλισης ποιότητας»,
— πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO 14001:2015 «Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης»,
— πιστοποιητικό OHSAS 1801:2007 «Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία».

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144444
Φαξ:  +30 2102144159
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eydap.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Τα θέματα που αφορούν σε προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία, καθορίζονται στην 
παρ. 4.3) του άρθρου 4 της διακήρυξης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/01/2021
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