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  Θεσσαλονίκη, 20-02-2019 

  Αρ. πρωτ.       4391   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την παροχή ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  εεππιισσκκεευυήήςς  κκααιι  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  ττωωνν  ααννυυψψωωττιικκώώνν  

μμηηχχααννηημμάάττωωνν  ττωωνν  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρρόόττυυππαα  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς 

 

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

με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή Υπηρεσιών 

επισκευής και συμμόρφωσης των ανυψωτικών μηχανημάτων των αντλιοστασίων 

αποχέτευσης σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων 

ευρώ (12.000,00 €) πλέον ΦΠΑ  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 07-03-

2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Ειδικοί όροι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο υπηρεσίας - Υποχρεώσεις αναδόχου. 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας, αφορά την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και την 

τοποθέτησή τους, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες επισκευής, σύμφωνα με την 

περιγραφή που αναλύεται για κάθε αντλιοστάσιο, στον παρακάτω πίνακα 1. 

 

 

 

     

      
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. &  Αποθηκών 

Πληρ.  Ν. Μ. Βογιατζής 

Τηλ.   2310 966972 

Fax:   2310 969430 

e mail: promithies@eyath.gr  

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

          

mailto:promithies@eyath.gr
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ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 

Πίνακας 1. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

A/A 
ΚΩΔ.       

Α/Σ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

[Kg] 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΑΑ1 Α1 3000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών στα άκρα της διαδρομής της γερανογέφυρας. 

3. Διόρθωση του τρόπου όδευσης του καλωδίου παροχής του κινητήρα ανύψωσης, ώστε να μην εφάπτεται με την αλυσίδα 

της κίνησης του βαρούλκου. 

4. Επισκευή της στήριξης του σάκου της αλυσίδας ανύψωσης, ώστε αυτή να μαζεύεται εντός του σάκου. 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας. 

2 ΑΑ2 Α2 3000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

2. Επισκευή του κομβίου ανόδου. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας. 

3 ΑΑ2 Α2 3000 1. Επισκευή ή αντικατάσταση της ασφάλειας άγκιστρου. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας.. 

4 ΑΑ3 Α3 3000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών στα άκρα της διαδρομής της γερανογέφυρας. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών στα άκρα της διαδρομής του βαρούλκου. 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση σάκου συλλογής της αλυσίδας ανύψωσης. 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας. 

5 ΑΑ5 Λιμένος 2000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών στα άκρα της διαδρομής της γερανογέφυρας. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση άγκιστρου της αλυσίδας ανύψωσης. 

4. Διόρθωση της στήριξης του ενός σημείου του σάκου της αλυσίδας ανύψωσης, ώστε αυτός να αναρτάται από αλυσίδα 

και όχι από καλώδιο. 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας. 

6. Επισκευή του τρόπου άνω τερματισμού του άγκιστρου, ώστε να είναι εφικτή η κάθοδός του. 
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A/A 
ΚΩΔ.       

Α/Σ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

[Kg] 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6 ΑΑ6 Λευκού 

Πύργου 

3000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών στα άκρα της διαδρομής της γερανογέφυρας. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου καλωδίου του χειριστηρίου. 

4. Επισκευή ασφάλειας αγκίστρου. 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας. 

6. Μετατόπιση των οριοθετών της διαδρομής του βαρούλκου, ώστε να μην προσκρούει στους τοίχους του κτιρίου. 

7 ΑΑ7 Β1 3000 1. Επιδιόρθωση διάβρωσης σε δύο μεταλλικά στηρίγματα του ανυψωτικού στην οροφή του αντλιοστασίου. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση αλυσίδας για την κίνηση του βαρούλκου. 

8 ΑΑ8 Β2 500 1. Επιδιόρθωση διάβρωσης σε δύο μεταλλικά στηρίγματα του ανυψωτικού στην οροφή του αντλιοστασίου. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση αλυσίδας για την κίνηση του βαρούλκου. 

9 ΑΑ9 Β3 1000 1. Επιδιόρθωση διάβρωσης σε δύο μεταλλικά στηρίγματα του ανυψωτικού στην οροφή του αντλιοστασίου. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

3. Επισκευή ή αντικατάσταση της ασφάλειας του άγκιστρου ανάρτησης του βαρούλκου.  

10 ΑΑ1

0 

Β4 1000 1. Επιδιόρθωση διάβρωσης στις μεταλλικές στηρίξεις του ανυψωτικού στην οροφή του αντλιοστασίου. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας.  

11 ΑΑ1

2 

Ανάληψη 2000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών στα άκρα της διαδρομής της γερανογέφυρας. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση ασφάλειας στο άγκιστρο της αλυσίδας ανύψωσης. 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας. 

12 ΑΑ1

3 

Σοφούλη 1000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών στα άκρα της διαδρομής της γερανογέφυρας. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση σάκου συλλογής της αλυσίδας ανύψωσης. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση ασφάλειας στα δύο άγκιστρα (ανάρτησης βαρούλκου και ανάρτησης φορτίου). 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας. 

13 ΑΑ1

4 

Χαμόδρακα 3000 1. Επιδιόρθωση συγκόλλησης/σύνδεσης σε ένα σημείο σύνδεσης σιδηροτροχιών. 

14 ΑΑ1

4 

Χαμόδρακα 3000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών πριν από το καμπύλο τμήμα της σιδηροτροχιάς. 

2. Απελευθέρωση της ασφάλειας του άγκιστρου. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση αλυσίδας για την κίνηση του βαρούλκου. 
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A/A 
ΚΩΔ.       

Α/Σ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

[Kg] 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

15 ΑΑ1

5 

Χαρά 3000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών πριν από το καμπύλο τμήμα της σιδηροτροχιάς. 

2. Απελευθέρωση της ασφάλειας του άγκιστρου. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση λαμαρίνας του παταριού πρόσβασης στο βαρούλκο (τουλάχιστον ίδιον χαρακτηριστικών με 

την υφιστάμενη). 

16 ΑΑ3

3 

Φίλυρο 3000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ασφάλειας στο άγκιστρο ανάρτησης του βαρούλκου. 

17 ΑΑ3

6 

Καλοχώρι 

Λύματα 

2000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση φάρου και σειρήνας, τα οποία να ενεργοποιούνται κατά την κίνηση της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού αποσβεστήρα του βαρούλκου. 

4. Επανατοποθέτηση του καλωδίου παροχής του ενός κινητήρα του πλαγιοφορέα, προκειμένου να μην συμπιέζεται στον 

έναν οριοθέτη της γερανογέφυρας.  

5. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών διαδρομής βαρούλκου από την πλευρά του φορέα της γερανογέφυρας. 

18 ΑΑ3

6 

Καλοχώρι 

Όμβρια 

6300 1. Προμήθεια και τοποθέτηση φάρου και σειρήνας, τα οποία να ενεργοποιούνται κατά την κίνηση της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

3. Επιδιόρθωση του κάτω οριακού διακόπτη της μπασδέκας. 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθέτη στο ένα εκ των δύο άκρων της γερανογέφυρας. 

19 ΑΑ4

0 

Α2Γ 2000 1. Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων στους πλαγιοφορείς ή στους οριοθέτες της γερανογέφυρας. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση οριοθετών στα άκρα της διαδρομής της γερανογέφυρας. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος για την αποτροπή εξόδου της αλυσίδας από την τροχαλία της πορείας της 

γερανογέφυρας. 

20 ΑΑ5

2 

Πεύκα 3200 1. Απελευθέρωση της ασφάλειας του άγκιστρου. 
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Γενικοί όροι 

 

Κάθε συμμετέχων, με την προσφορά του θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 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 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 O ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο.  

 Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι  α) 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 και β) δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού του από αυτούς περιλαμβάνονται στο άρθρο 73 παρ.1 και 2 του 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.  

 

 Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 12.000,00 € X 2%= 240,00 €. Η ισχύς της εγγυητικής θα 

είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον ενός (1) μήνα από την ισχύ της προσφοράς. 

Η Εγγυητική επιστολή θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο 

απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο  δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,  

και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) 

την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 

τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε 

(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 

(μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
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Ο ανάδοχος, θα κληθεί να 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. 

Λοιποί όροι 

 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω εργασίες εντός 90 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της υπηρεσίας. 

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

προμηθευτής με τη χαμηλότερη συνολική 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. 

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. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

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

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο κο Κωνσταντίνο Αλβανό στο τηλ 

2310966927 

 

 

      Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

            Δημήτρης Αλεξανδρής 

 

 


