
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)) 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε-867 
 

 
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ  &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ  Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε.),  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου:    
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», 
Εργολαβία : Ε-867 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες 
πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ (5.552.345,00 €) με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α., 
και αναλύεται σε : 

Δαπάνη Εργασιών 4.232.217,42 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 761.799,14 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 156, παρ. 3(α) Ν. 4412/2016 

449.461,49 € 

Αναθεώρηση (σύμφωνα με το άρθρο 153 Ν. 4412/2016)  108.866,95 € 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
από τις 12/4/2017  στην ιστοσελίδα www.eydap.gr.  

Τα σχέδια που συνοδεύουν τα Τεύχη Δημοπράτησης διατίθενται από την Υπηρεσία Προσυμβατικού Ελέγχου 
& Δημοπρατήσεων της Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., οδός Ιλισίων & Λαοδικείας 29 
όροφος 3ος, τηλ.: 2107495260, 2107495459, fax: 2107495550. Η παραλαβή και αναπαραγωγή των ανωτέρω 
σχεδίων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους, με δική τους δαπάνη και ευθύνη, κατόπιν συνεννόησης με την 
Υπηρεσία Προσυμβατικού Ελέγχου & Δημοπρατήσεων της Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως δώδεκα (12) ημέρες πριν τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/5/2017. 

 

3. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 30 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη, στις 10:00 π.μ., στα γραφεία της 
Υπηρεσίας Προσυμβατικού Ελέγχου & Δημοπρατήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., οδός Ιλισίων & Λαοδικείας 29, 3ος όροφος, γραφείο 308, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.       

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. 

http://www.eydap.gr/
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Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95, παρ. 2(α) 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). 

    
4.   Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών έργων 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 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, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 παρ. 23.4 της Διακήρυξης. 

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 της 
παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 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 την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

Σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης, τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας της παρ. 22.Β του άρθρου 22 της Διακήρυξης είναι : 

(α) Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην τέταρτη (4η) 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «Υδραυλικά» ή στην τέταρτη (4η) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
«Ηλεκτρομηχανολογικά».  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α 
του Ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 
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5. Για τη συμμετοχή στο 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 εκατόν έντεκα χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (111.046,90 €) 
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 τις 30/3/2018, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται.  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του  
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (κωδ. πίστωσης ΔΣΑΕΤΥ / ΥΕΤΥ / 04). Το 
έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 
ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3, του Ν. 4013/2011. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  για οποιοδήποτε λόγο. 
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο. 
 
 
7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.). 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι  (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης.  

 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ 


