
 
                         

                                                                                     

              Θεσσαλονίκη 30/5/2016 

                                   Αρ. πρωτ.  15039 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των 
εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Ύδρευσης 
 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών µηχανηµάτων 
των εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Ύδρευσης, προϋπολογισµού δώδεκα χιλιάδων, διακοσίων ογδόντα 
ευρώ (12.280,00€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 
και 14.30, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Υποψήφιοι µπορούν να είναι όλοι οι αναγνωρισµένοι Φορείς Ελέγχου (ΦΕ) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την διαδικασία της 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) και είναι 
διαπιστευµένοι για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ45004.  

Για τον σκοπό αυτό οι συµµετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσουν το σχετικό πιστοποιητικό 
διαπίστευσης τους. 
 
Ανάλυση προσφοράς 

Οι προσφορές για την ανωτέρω αιτούµενη υπηρεσία, η οποία αφορά τον έλεγχο  και την πιστοποίηση 17 
ανυψωτικών µηχανηµάτων, θα αναλυθεί ως εξής: 

α) Αρχική και τελική επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού 
β) Στατική και δυναµική δοκιµή µε πρότυπα βάρη (µε ευθύνη του φορέα) 
γ) Έκδοση Τεχνικού Φακέλου  για τα ανυψωτικά που προβλέπεται (αυτά που έχουν  εγκατασταθεί µετά το 

1994)   
 
Εκτιµώµενος χρόνος υλοποίησης. 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω εργασίες εντός εξαµήνου από την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  
 

 

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

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

         
                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

 



Αντικείµενο υπηρεσίας - Υποχρεώσεις αναδόχου. 
α)  Αρχική και τελική επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού των ανυψωτικών διατάξεων. 
β) Στατική και δυναµική δοκιµή µε πρότυπα βάρη, τα οποία θα να παρέχει ο ανάδοχος, ανάλογα µε την 

ανυψωτική ικανότητα της εκάστοτε γερανογέφυρας. Την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και γενική διαχείριση 
των βαρών σε κάθε εγκατάσταση θα αναλάβει ο ανάδοχος της υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
διαθέσει το ανάλογο προσωπικό δυναµικό και όλη την απαραίτητη, κατά περίπτωση, υλικοτεχνική 
υποδοµή(όχηµα µεταφοράς βαρών, γερανοφόρο ή περονοφόρο  κλπ). 

γ) Σύνταξη και έκδοση του Τεχνικού Φακέλου  για τα ανυψωτικά τα οποία είναι κατασκευασµένα έπειτα 
από το 1994. 

Ο Π.Υ. θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόµο απαιτούµενων στοιχείων για την 
απρόσκοπτη και οµαλή παροχή των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρµογή των επιβαλλόµενων µέτρων 
ασφάλειας και υγιεινής για όλη την διάρκεια της συµβάσεως.  

Ο Π.Υ. θα οφείλει να λαµβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, µέτρα  ασφαλείας, για την 
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού.  

Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τους σχετικούς κανονισµούς και διατάξεις µέτρα 
υγιεινής για το προσωπικό του. Η προµήθεια και η δαπάνη µέσων ασφάλειας και υγιεινής  του εργατοτεχνικού 
προσωπικού θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Π.Υ. 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο παρέχων 
υπηρεσίες µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη συνολική τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες 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. 
• Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος, θα κληθεί ο ανάδοχος µε σχετικό έγγραφο για την υπογραφή 

της σύµβασης. 
• 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. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 
συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στο τηλ. 2310 

966753. 
 

Συνηµµένα : Πίνακας µε τις ανυψωτικές διατάξεις εγκαταστάσεων Ύδρευσης 
 
 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος                                                                                 
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 
 
 
 

 



ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
kg 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟ 

 
1 

Α∆8 ΠΟΛΙΧΝΗ-
ΜΕΤΑΛΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 

3000 kg 1991 KITO CORP 
CF4 848 + ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΝΑΙ 

 
2 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΠΕΘ 
ΣΙΝ∆ΟΥ (ΕΤΒΑ) 

2000 kg 1993 PODEM ΛΑΪΟΣ + 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΧΙ 

 
3 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

3000 kg 1983 DEMAG ΝΑΙ 

 
4 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

6300 kg 1978 DEMAG +ΣΧΕ∆ΙΑ ΟΧΙ 

 
5 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ 3200 kg 1986 DEMAG +ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΙ 

 
6 

ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 

2000 kg 1998 PODEM ΟΧΙ 

 
7 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 3200 kg 1990 ΚΟΝΕ + ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΙ 

 
8 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΩΝΙΑΣ 10000 kg 1991 PODEM ΟΧΙ 

 
9 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2000 kg 2000 PODEM ΟΧΙ 

 
10 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

2000 kg 1996 BALCAN PODEM ΝΑΙ 

 
11 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΟΥ 

1500 kg 1980 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 
ΒΑΡΟΥΛΚΟ KITO 

ΟΧΙ 

 
12 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΚΩΝ -
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

3000 kg 1983 DEMAG ΟΧΙ 

 
13 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 2000 kg 1983 DEMAG ΟΧΙ 

 
14 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΙΝ∆ΟΥ 10000 kg 1991 MEKAT ΟΧΙ 

 
15 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 3200 kg 1977 BALCAN PODEM 
T10 516MA 

ΝΑΙ 

 
16 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

3000 kg 1978 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
KITO 

ΟΧΙ 

17 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 2000kg 1997 ZTE NAI 
 


