
 
                         

                                                                                     

              Θεσσαλονίκη 23/6/2016 

                                    Αρ. πρωτ.  17648 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την ετήσια παροχή υπηρεσίας καθαρισµού βυτιοφόρων και φορτηγών οχηµάτων της ΕΥΑΘ  
 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ετήσια παροχή υπηρεσίας καθαρισµού βυτιοφόρων και 
φορτηγών οχηµάτων της, προϋπολογισµού επτά χιλιάδων ευρώ (7.0000,00€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν  

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Πέµπτη 30/6/2016 και    
14.30, στη διεύθυνση:  

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

 
Η ΕΥΑΘ ΑΕ διαθέτει αυτή τη στιγµή, µε ειδικές απαιτήσεις καθαρισµού, τα παρακάτω βυτιοφόρα οχήµατα: 

 
 

Πίνακας 1 
 

α.α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΕΙ∆ΟΣ              
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΙΚΤΟ 
ΒΑΡΟΣ  

ΧΡΗΣΗ 

1 ΝΕΜ 7470 MERCEDES 2024 ΒΥΤΙΟ 19000kgr 
ΒΥΤΙΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 

2 ΝΕΜ 7471 MERCEDES 2024 ΒΥΤΙΟ  19000kgr 
ΒΥΤΙΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 

3 ΝΕΜ 7480 MERCEDES 814 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.600kgr 
ΒΥΤΙΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 

  
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 

 

          

 



Πίνακας 2 
 

α.α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΕΙ∆ΟΣ              
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΙΚΤΟ 
ΒΑΡΟΣ  

ΧΡΗΣΗ 

1 ΝΕΜ 3323 MAN 10.224 ΑΝΟΙΚΤΟ 10500 kgr 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
∆/ΝΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

2 ΝΕΜ 3324 ΜΑΝ 33.343F ΦΟΡΤΗΓΟ 26.000  kgr 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
∆/ΝΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

3 ΝΕΜ 9343 DAF 1000 ΑΝΟΙΚΤΟ 10000 kgr 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 

4 ΝΕΝ 1613 STEYR ANOIKTO 7500 kgr 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
∆/ΝΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

5 ΝΕΝ 1614 STEYR ANOIKTO 7500 kgr 
ΣΥΝ. ΕΞΩΤ. 
Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ 

 
Απαιτήσεις της υπηρεσίας: 
 
1. Βυτία απόφραξης: ανάγκη για πλύσιµο της υπερκατασκευής του οχήµατος εξωτερικά καθώς και για τα 

µέρη του σασί που καλύπτονται από την υπερκατασκευή (στα οχήµατα υπάρχει ενσωµατωµένη ανυψωτική 
διάταξη της υπερκατασκευής για τον λόγο αυτό), γιατί τα λίπη και  τα υπολείµµατα των λυµάτων δεν 
αποµακρύνονται,. Οµοίως θα πρέπει να καθαρίζεται και η καµπίνα του οχήµατος. Τα βυτία αυτά στο 
εσωτερικό τους έχουν καθαρό νερό και δεν απαιτείται ο εσωτερικός καθαρισµός τους. 

 
2. Βυτία αναρροφήσεως και καθαρισµού σχαρών: ανάγκη για πλύσιµο της υπερκατασκευής του οχήµατος 

εξωτερικά καθώς και για τα µέρη του σασί που καλύπτονται από την υπερκατασκευή (στα οχήµατα 
υπάρχει ενσωµατωµένη ανυψωτική διάταξη της υπερκατασκευής για τον λόγο αυτό), ώστε να 
αποµακρύνονται τα λίπη και  τα υπολείµµατα των λυµάτων. Τα βυτία αυτά στο εσωτερικό τους έχουν 
ακάθαρτα νερά, φερτές ύλες, λύµατα και απαιτείται και ο εσωτερικός καθαρισµός τους. Οµοίως θα πρέπει 
να καθαρίζεται και η καµπίνα του οχήµατος.  

 
3. Φορτηγά: Οι απαιτήσεις της υπηρεσίας καθαρισµού για τα οχήµατα του Πίνακα 2, περιορίζονται στο 

εξωτερικό πλύσιµο των οχηµάτων και στον καθαρισµό της καµπίνας οδήγησης. 
 
Γενικές απαιτήσεις συνεργείων: 
 
Το συνεργείο καθαρισµού πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και επιπλέον:  

• να διαθέτει το απαιτούµενο εξειδικευµένο προσωπικό για τις εργασίες καθαρισµού µε διαθεσιµότητα σε 
καθηµερινή βάση. 

• να έχει εµπειρία σε αντίστοιχες εργασίες (πλύσιµο βυτίων). 

• να διαθέτει τα κατάλληλα µηχανήµατα, εξοπλισµό, υλικά καθαρισµού και χώρο απόθεσης αποβλήτων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις. 

• να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (εντός 20χλµ. από το κέντρο της πόλης). 

• να λαµβάνει κάθε φορά τα ανάλογα 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.  

• 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 επιβαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνον τον Π.Υ. 
 



 
Προϋπολογισµός υπηρεσίας:  
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ετήσια υπηρεσία καθαρισµού αξιολογείται στα 7.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ, λαµβάνοντας υπόψη ότι το πλύσιµο των οχηµάτων του Πίνακα 1 θα υλοποιείται, κατά µέγιστο, δύο (2) 
φορές το µήνα, ενώ για τα υπόλοιπα οχήµατα η υπηρεσία  θα υλοποιείται µία (1) φορά το εξάµηνο : 

 
Ο ανωτέρω προϋπολογισµός αναλύεται ως εξής: 

7.000€ = (12 x [2 x (α1 x 3)]) + ( 2 x (α2 x 5) ) 
  
Όπου το κόστος κάθε πλύσης ορίζεται ως :   
   
  α1: για βυτιοφόρο απόφραξης ή αναρρόφησης  
  α2: για φορτηγό  
   

Ανάδοχος της αιτούµενης υπηρεσίας θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα είναι µειοδότης σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο τύπο: Χ = 72α1 + 10α2   
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• 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. 

• 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 του διαγωνισµού από το ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., θα κληθεί 
ο παρέχων υπηρεσίες που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή της σύµβασης. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται 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, ή στον κ 
∆ηµήτρη Μαυρόπουλο, στα τηλ. 2310 966753/330142. 
 
 
 
 

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

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 


