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Προς 

 Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

 
Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προχωρήσει με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στην αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της αποθήκης Καλοχωρίου, 

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που ακολουθεί 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 3 

Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση Τσιμισκή 98, 8ος όροφος Τμήμα 

Προμηθειών. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός της αιτούμενης παροχής υπηρεσιών, 13.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Η κεντρική αποθήκη της ΕΥΑΘ ΑΕ βρίσκεται στο Καλοχώρι, Ολύμπου 20 και εκτείνεται σε 

μια έκταση 37 περίπου στρεμμάτων από τα οποία τα 30 περίπου στρέμματα καλύπτονται 

από θαμνώδη βλάστηση και δενδρύλια (βρωμούσες). Το έδαφος που καλύπτεται από τη 

βλάστηση, δεν είναι ομαλό και σε κάποια σημεία (ολόκληρα τετράγωνα 25 Χ 25 περίπου) 

αρκετά πιο βαθύ. 

Στο χώρο υπάρχει στεγασμένη αποθήκη, 2.000 τ.μ. περίπου, δύο υπόστεγα και έκταση 

καλυμμένh με τσιμέντο, όπου τοποθετούνται υλικά. 

Οι εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι παρακάτω: 

 Αποψίλωση χόρτων με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος χειρός ή με τροχοφόρο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα, ανάλογα με το είδος της βλάστησης και τη φύση του 

εδάφους. 

 Κόψιμο χόρτων που αναπτύσσονται στις ενώσεις των τσιμέντων. 

 Κόψιμο δενδρυλίων (βρωμούσες) που εξελίσσονται σε μεγάλα δένδρα. 

 Κόψιμο κλαδιών από δένδρα (συκιές) και κληματαριές που εμποδίζουν στη 

λειτουργία των ζωνών συναγερμού και κάποιων καμερών. 

 Μάζεμα και απομάκρυνση από το χώρο όλων των προϊόντων της αποψίλωσης μετά 

το πέρας των εργασιών. 



 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, μπορούν να 

επισκεφθούν το χώρο, μετά από συνεννόηση με τους αποθηκάριους στο τηλέφωνο 

2310966686. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους: 

 Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης όπου θα περιγράφεται και ο τρόπος εκτέλεσης 

των ανωτέρω εργασιών. 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήμερος, β) δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και  

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε 

άλλης ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της 

πρόσκλησης. 

 
Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται ανωτέρω. 

 
- Οι προσφορές θα εξεταστούν αρμοδίως και θα επιλεγεί ο προσφέρων με τη χαμηλότερη 

προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα.  

- Η τιμή θα δοθεί συνολικά και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά.  

- 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.  

- Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών και σε διάστημα 45 - 60 

ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου, από το Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. & 

Αποθηκών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την επιτροπή παραλαβής. 

- Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

 

 

 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


