
                         

                                                                                    

     Θεσσαλονίκη   24/2/2017 

     Αρ. πρωτ.  5429 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης, καθαρισµού αδρανοποίησης δύο (2) 

µεταλλικών δεξαµενών θειικού οξέος, µε κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης 

αποβλήτων 

 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειµένου να αναθέσει µε τη 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών για εκκένωση, καθαρισµό, 

αδρανοποίηση δύο (2) µεταλλικών δεξαµενών θειικού οξέος και διαχείριση αποβλήτων, 

προϋπολογισµού είκοσι χιλιάδων (20.000,00€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις παρακάτω 

τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις  

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την 16η Μαρτίου 

2017 και 14.00 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Προτεινόµενες εργασίες 
 

Για την εκκένωση, καθαρισµό, αδρανοποίηση των 2 µεταλλικών δεξαµενών θειικού οξέος, 80 

m3 έκαστη, και διαχείριση αποβλήτων προτείνεται η παρακάτω σειρά εργασιών: 

            
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  



 

1.  Άντληση και αφαίρεση υφιστάµενων υπολειµµάτων πυκνού θειικού οξέος 

2. Αποκοµιδή προϊόντων αφαίρεσης και τελική αποµάκρυνσή τους µε κατάλληλες διαδικασίες 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 

3. Λεπτοµερής καθαρισµός της επιφάνειας του δεξαµενών από σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. και 

ενδεχόµενο πλύσιµο επιφάνειας 

4. Αποκατάσταση των εσωτερικών σαθρών σηµείων 

5. Αδρανοποίηση της ατµόσφαιράς τους µε αδρανές αέριο 

6. Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας για εργασία σε κλειστούς χώρους και 

επικίνδυνων αναθυµιάσεων 

• Οποιαδήποτε άλλη συµπληρωµατική εργασία απαιτηθεί, θα πρέπει να επισηµανθεί και να 

προβλεφθεί κατά την προσφορά και δεν αναγνωρίζεται στη συνέχεια. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Με την κατάθεση προσφοράς είναι απαραίτητα τα παρακάτω: 

1. Αναλυτική περιγραφή προτεινόµενων εργασιών  

2. Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 

3. Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) 

4. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να επισκεφτούν το χώρο τις εργάσιµες µέρες και ώρες 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν: 

• Πιστοποιητικό µε το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο σχετικό µε την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειµένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ηµεροµηνία  

διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) ∆εν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού  συµβιβασµού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του   δραστηριότητες 

ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 



 

γ) ∆εν έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα των   

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 

παρέχων υπηρεσίες µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές.  

Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  

θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ηµέρες. 

Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το 

Τµήµα Προµηθειών ∆.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την 

επιτροπή παραλαβής. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Βασίλη Μπαλτσιώτη, ή στην κα 
Γεωργία Σερετούδη στα τηλ. 2310 966884/ 722308.   

 

 
 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
 

 


