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1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ  &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ  Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε.)  
Οδός Ωρωπού 156, ΤΚ 111 46, Κωδικός NUTS EL303  
  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου:    
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», Κωδικός Έργου: Α-
465, εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ 
(4.371.320,00 €) (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται σε : 
 

Δαπάνη εργασιών .....................................................................................................  3.041.488,20  € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) ...................................................  547.467,88   € 
Απρόβλεπτα ..............................................................................................................  
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.) που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου Α-465-156, παρ. 3.(α) του 
Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης. 

         538.343,41  € 

Στο ανωτέρω ποσό σύμφωνα με το άρθρο Α-465-153 του Τεύχους Κανονιστικού 
Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 
Απολογιστικές δαπάνες (ΚΑΕΚΚ)                                                                                                          
Γ.Ε. + Ο.Ε. απολογιστικών δαπανών (ποσοστό 18% επί της δαπάνης των 
απολογιστικών εργασιών.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
          63.020,51 € 
        153.389,83 € 
          27.610,17 € 

 

Κωδικοί CPV:  45232440-8 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ                           
Κωδικοί NUTS EL301 
 
Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Καλλιθέας του Δήμου Πεντέλης. 
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας (υδραυλικό και Η/Μ) είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων στην περιοχή Καλλιθέα του Δήμου Πεντέλης. Στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των 
απαιτούμενων αντλιοστασίων Α/Σ ΚΠ2 και Α/Σ ΚΠ3 και καταθλιπτικών αγωγών, των φρεατίων, επίσκεψης, 
συμβολής, πτώσης και πιεζόθραυσης, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων 
(250 ιδιωτικές συνδέσεις).  
Το δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων που προβλέπεται να κατασκευαστεί θα έχει συνολικό μήκος 
βαρυτικού δικτύου ίσο με 10.396μ. και το συνολικό μήκος των νέων δίδυμων αγωγών κατάθλιψης διαμέτρου 
Φ100 θα είναι 782μ. Το αντλιοστάσιο Α/Σ ΚΠ2 θα κατασκευαστεί στην οδό Προμηθέως και το αντλιοστάσιο Α/Σ 
ΚΠ3 θα κατασκευαστεί στην διασταύρωση των οδών Ομήρου- Ίριδας, επί της οδού Ομήρου. Η δυναμικότητα των 
αντλιοστασίων για 40ετία θα είναι 10,87 l/s και 10,33 l/s για τα αντλιοστάσια Α/Σ ΚΠ2 και Α/Σ ΚΠ3 αντίστοιχα. 
 
2. 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 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ www.eydap.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04.11.2022, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eydap.gr/
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προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά  με 
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10.11.2022. 

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16.11.2022, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18.11.2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.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. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
A-465-95 του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της 
Διακήρυξης. 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο 
αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προαναφερόμενο. 

 
4.   Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 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. 
 
Κριτήρια επιλογής : 

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 Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν 
να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, 
ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
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παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
Αναφορικά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

(α)  Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης, ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με 
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00 €), και πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον ίσης με εκατόν πενήντα 
χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €), όπως ορίζονται στα άρθρα 99 (παρ. 2γ) και 100 (παρ. 8γ) του Ν. 3669/2008. Από τα 
πάγια αυτά στοιχεία υποχρεωτικά το 30% πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια) και το 30% 
μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων 
για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα 
οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία  της 
επιχείρησης. Οι δείκτες βιωσιμότητας των οικονομικών φορέων, όπως βεβαιώνονται από ορκωτό ελεγκτή και 
δημοσιεύονται, πρέπει να είναι Ι.Κ./Σ.Υ.>0,4 και Κ.Ε./Β/Υ/>0,6. 
(β) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 
10% του προϋπολογισμού του έργου με αναθεώρηση, χωρίς προαίρεση και Φ.Π.Α., ήτοι ποσού τουλάχιστον 
τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ 419.032,00 €). Την ικανότητά τους αυτή υποχρεούνται να την 
δηλώσουν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής, παράγραφο Β: 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, στο πεδίο: «Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». 
 
Αναφορικά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση για τα υδραυλικά έργα τουλάχιστον 
δύο (2) 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. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από το σύνολο των 
μελών της ένωσης. 
Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά από 01-01-2012 
και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο αποχέτευσης 
ακαθάρτων, συμπεριλαμβανομένου και αντλιοστασίου, με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης ένα 
εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. και υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 
23.6 του άρθρου 23 της Διακήρυξης. 
 
Αναφορικά στα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει:  
- Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας 
- Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
- Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 (ή ισοδύναμο) σε ισχύ, Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία 
- Πιστοποιητικό ISO 39001:2017 (ή ισοδύναμο) σε ισχύ, Συστήματα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας 
 
Αναφορικά στη Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 





 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016) 

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-465 

 

 

4 

 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται 
στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 
στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
 
Κριτήριο ανάθεσης: 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου Α-465-302 του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της 
Σύμβασης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων 
τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (87.426,40€).  
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 τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 16.12.2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων 
φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας Διατήρηση και 
Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ), σύμφωνα με την απόφαση 
(για την χρηματοδότηση) με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4993/18-05-2021 με κωδικό MIS 5075873 καθώς 
και από πιστώσεις της ΕΥΔΑΠ (κωδ. έργου:  ΔΣΑΕΤΑ/ΥΕΤΑ/16). 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 5% της αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και έξοδα κίνησης του έργου. 
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο. 
 





 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016) 

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-465 
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7. Τα θέματα που αφορούν «Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία» καθορίζονται στο 
άρθρο 4.3 της Διακήρυξης. 
 
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης.  

 

 
 

ΑΘΗΝΑ…. /…../2022 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ 
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