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     Θεσσαλονίκη   26/03/2013  

       Αρ. πρωτ.     4949                                                                                 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την µεταφορά ιλύος και διάθεση της στη γεωργία από την Εγκατάσταση 

Επεξεργασία Λυµάτων Θεσσαλονίκης 

 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη 
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τη µεταφορά ποσότητας 126,7 περίπου, 
τόνων ιλύος (βιοστερεού) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 
(ΕΕΛΘ) σε γεωργικές καλλιέργειες 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, µέχρι την 
Παρασκευή 5/04/2013  και 14.00 στη διεύθυνση:  

Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
 
Ο ανάδοχος στον οποία θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσίας µεταφορά ιλύος και διάθεση της 

στη γεωργία από την Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυµάτων Θεσσαλονίκης, θα καταθέσει 
προσφορά και θα αναλάβει σύµφωνα µε τους παρακάτω Τεχνικούς όρους:        
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Ο πάροχος υπηρεσίας (ΠΥ) µπορεί να προσφέρει τιµές σε ευρώ (€) ανά τόνο 
µεταφερόµενης ιλύος από την ΕΕΛΘ προς τις αδειοδοτηµένες καλλιέργειες. Η ποσότητα 
του βιοστερεού που θα µεταφερθεί είναι 126,7 τόνοι. Όλη η ποσότητα θα µεταφερθεί στην 
πεδινή περιοχή αµέσως πριν το Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης. Στην τιµή θα περιλαµβάνεται η 
φόρτωση στην ΕΕΛΘ, η µεταφορά στο αγροτεµάχιο, καθώς και τα έξοδα από τις ζυγίσεις 
σε γεφυροπλάστιγγα κάθε φορτίου. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει πλέον εν λειτουργία 
γεφυροπλάστιγγα εντός ΕΕΛΘ η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κόστος. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάποιο λόγο, τότε το κόστος των ζυγίσεων 
σε γεφυροπλάστιγγα βαρύνει τον µεταφορέα.   

            
                                ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

                              ΠΡΟΣ 

                     Κάθε ενδιαφερόµενο 

Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
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2. Ένας τόνος βιοστερεού έχει όγκο περίπου ένα κυβικό µέτρο. 
3. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανατρεπόµενα, σκεπασµένα, 

παντός δρόµου.  
4. Ο ΠΥ θα πρέπει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του ότι διαθέτει άδεια µεταφοράς µη 

επικινδύνου αποβλήτου 19 08 05 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και µέχρι 
πότε ισχύει αυτή. 

5. Ο ΠΥ µόλις ενηµερωθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ ότι είναι µειοδότης θα πρέπει να αποστείλει 
άµεσα: 

Α) Τους αριθµούς κυκλοφορίας των οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει. 
Β)Αντίγραφα των εγγράφων καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) και αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων 

που θα χρησιµοποιήσει. 
Γ) Τα ονοµατεπώνυµα και τα αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών οδήγησης των οδηγών 

που θα χρησιµοποιήσει. 
6. Ο ΠΥ δεσµεύεται ότι η πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς µε ιλύ πρέπει να γίνεται έτσι 

ώστε το ωφέλιµο φορτίο να µην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο.  Θα αποφεύγεται σε 
περιόδους βροχοπτώσεων η φόρτωση, γιατί για τον ίδιο όγκο, το βάρος θα είναι 
µεγαλύτερο και η διαχείριση στα αγροτεµάχια θα είναι δυσκολότερη. Σε κάθε περίπτωση η 
φόρτωση θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε το αρµόδιο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

7.  Ο ΠΥ δεσµεύεται ότι κατά τη µεταφορά θα λαµβάνεται κάθε δυνατή πρόνοια, ώστε να µη 
δηµιουργείται οποιαδήποτε ρύπανση από την απόρριψη µέρους του φορτίου στις οδούς 
διέλευσης των οχηµάτων ή σε λάθος αγροτεµάχια. Οποιοδήποτε σχετική ευθύνη και 
πρόστιµο βαρύνει τον προµηθευτή. 

8. Ο ΠΥ είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης και της 
µεταφοράς του βιοστερεού.  

9. Ο ΠΥ θα πρέπει να συνεργάζεται και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του αρµόδιου 
προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και του Παρόχου Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΕΛΘ. 
Επίσης να συνεργάζεται µε τον αδειοδοτηµένο αγρότη και να διευκολύνει κατά το δυνατό 
τη διάθεση της ιλύος στο αγροτεµάχιο.  

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

προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες 
τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων 
παραστατικών και µετά την παραλαβή των υλικών από την αρµοδίους υπαλλήλους. 

 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή 

στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ www.eyath.gr .  
 

   Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κ. Ζαµπέτογλου στo τηλ. 
2310 966947. 
 

 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

  

  

 Ελένη Παχατουρίδου 

  


