
 

                                                                                     

    Θεσσαλονίκη 15/5/2019 

     Αρ. πρωτ.  10842 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για  την διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών χώρου ιλύος από την 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ) 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης διακοσίων (200) 

τόνων πλαστικών μεμβρανών από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων τουριστικών περιοχών 

Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ), προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), πλέον ΦΠΑ 

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 28 Μαΐου 

2019 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Ειδικοί όροι 

 

Τεχνική περιγραφή 
 
Αντικείμενο διαγωνισμού 
 

Αντικείμενο της παροχής αποτελεί η διαλογή- συλλογή – μεταφορά – προσωρινή αποθήκευση 

και τελική διάθεσή-αξιοποίηση μεμβρανών πολυαιθυλενίου αναμεμιγμένες με μικρές ποσότητες 

ιλύος και χώματος που βρίσκονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης στην Εγκατάσταση 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
& Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.  2310 966967 
Fax  2310 969430 
E-mail  promithies@eyath.gr  

                           

                Προς 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Επεξεργασίας Λυμάτων «ΑΙΝΕΙΑ» με κωδικούς ΕΚΑ 191204 και ΕΚΑ 190805 σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική ευθύνη του Π.Υ: 

 Παραλαβή των μεμβρανών από τον χώρο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. 

 Φόρτωση σε κατάλληλα μεταφορικά μέσα κλειστού τύπου με τελικό προορισμό κατάλληλα 

αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για την διαχείρισή τους. 

 Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνεται το τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης μη επικίνδυνων 

αποβλήτων της εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ οικ.129043/4345/8-7-2011 που θα πιστοποιεί την 

μεταβίβαση κατοχής και ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβαση ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 

εξάντληση του προϋπολογισμού των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και δεν μπορεί να διαρκέσει 

παραπάνω από 2 (δύο) μήνες. Επίσης είναι δυνατή η χρονική παράταση της σύμβασης λόγω 

καιρικών φαινομένων χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος μέχρι εξάντλησης των 

ποσοτήτων. 

 O φάκελος της τεχνικής προσφοράς κατά τη συμμετοχή θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Yπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου αναφoρικά με τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα 

οδηγούνται οι μεμβράνες. 

2. Την δέσμευση τήρησης των ισχύοντων και απαραίτητων κανόνων  υγιεινής και ασφάλειας κατά 

την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση των μεμβρανών. 

3. Τη δέσμευση ότι στη διαμόρφωση της προσφοράς τους έχουν λάβει γνώση των επιτόπου 

συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα προβλήματα 

αυτής και ότι αναλαμβάνουν πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 

τους όρους του διαγωνισμού 

4. Yπεύθυνη δήλωση για τον προσδιορισμό του τρόπου παροχής από μέρους του της 

προσφερόμενης υπηρεσίας με αναφορά στις απαιτούμενες για την υλοποίηση του αδειοδοτήσεις 

(άδεια συλλογής και μεταφοράς, άδεια λειτουργίας και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων των εγκαταστάσεων ή/ και των χώρων αξιοποίησης για το σύνολο της ποσότητας των 

μεμβρανών που περιλαμβάνεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

5. Προσκόμιση όλων των απαιτούμενων αδειών  με τη μορφή επικυρωμένων αντίγραφων. 

Συγκεκριμένα θα υποβληθούν επικυρωμένα αντίγραφα των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών ¨Όρων που θα 

περιγράφονται οι όροι για τη διαχείριση, αξιοποίηση η/και επεξεργασία και τελική διάθεση 

στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων, των αδειών 

συλλογής και μεταφοράς, και των αδειών των απαραίτητων οχημάτων.  
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Γενικοί όροι 

 

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 Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν 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) Δεν 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. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει 

από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην 

ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο 

προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.  

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τόσο τη μεταφορά, διαλογή και διαχείριση των αποβλήτων από 

τις εγκαταστάσεις της ΑΙΝΕΙΑ στην ορισθείσα μονάδα ανακύκλωσης, όσο και την χρέωση της 

μονάδας ανακύκλωσης. Επιπλέον η προσφορά για να είναι πλήρης πρέπει να συμπεριληφθεί από 

τους συμμετέχοντες αναλυτική τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και 

προσκόμιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων όλων των φορέων. 

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. 

Ο ανάδοχος, θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα 

συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

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

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

Επιτροπή Παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

καθώς και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ε. Καραμπουγιούκη, στα τηλ. 

2310 966882/ 789897.  

 

 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Δ/νση Οικονομικών 

 
Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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