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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 
 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και 

γεωτρήσεων ύδρευσης 

 

   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσίας  καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης (CPV: 

77312000-0, 77340000-5 & 90911200-8)  για ένα (1) έτος,  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ακολουθούν  

προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά έως  τη Δευτέρα, 29/7/2019 ώρα 13:30 σε 

κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείμενο του διαγωνισμού στη  διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,  Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,  8ος όροφος,   

 Τσιμισκή  98,  Τ.Κ.  546 22   Θεσσαλονίκη,       

 

Η αιτούμενη παροχή υπηρεσίας αφορά τον καθαρισμό τόσο των εσωτερικών όσο και των 

εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων που επισυνάπτονται στον σχετικό πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας για ένα έτος εκτιμάται 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Απαιτήσεις υπηρεσίας: 

1. Εξωτερικοί χώροι: κόψιμο χόρτων και ξερών δένδρων, κλάδεμα δένδρων, καλαμιών, 

φυτών με ανάλογο εξοπλισμό & απομάκρυνση τους από το χώρο του αντλιοστασίου, 

δεξαμενής, γεώτρησης. Καθάρισμα χώρων από σκουπίδια και τυχόν υπάρχουσες 

πρόχειρες κατασκευές. Η εργασία θα περιλαμβάνει επιπλέον, καθαρισμό σε 

απόσταση ενός (1) μέτρου εξωτερικά της περίφραξης της εγκατάστασης. Όλα τα 

υλικά θα απομακρύνονται και θα μεταφέρονται με ευθύνη του παρόχου της 

υπηρεσίας σε κατάλληλους χώρους αποκομιδής απορριμμάτων την ίδια ημέρα. Όλες 

οι εργασίες θα υλοποιούνται έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο λειτουργίας 

των ανωτέρω εγκαταστάσεων. 



2. Εσωτερικοί χώροι: απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών και λοιπών άχρηστων 

υλικών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των χώρων, καθάρισμα από αράχνες 

κ.α. 

3. Οι εργασίες καθαρισμού θα ολοκληρώνονται στο σύνολο τους (εσωτερικά και 

εξωτερικά) πλήρως πριν τα συνεργεία μεταβούν σε νέο χώρο ώστε να διευκολύνεται 

η επίβλεψη των εργασιών και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.   

4. Η υπηρεσία θα υλοποιείται δύο φορές τον χρόνο (μια φορά το εξάμηνο). Οι χρονικές 

περίοδοι για την υλοποίηση των εργασιών ορίζονται: α) αμέσως με την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, β) από  Οκτώβριο έως και Νοέμβριο. 

5. Ο καθαρισμός των αντλιοστασίων/δεξαμενών και γεωτρήσεων θα υλοποιείται 

παράλληλα και εντός των παραπάνω καθορισμένων χρονικών περιόδων. Για τον 

λόγο αυτό ο ανάδοχος υποχρεωτικά θα διαθέτει ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό, 

δηλαδή κατ’ ελάχιστο δύο συνεργεία των τεσσάρων ατόμων έκαστο 

εξοπλισμένα με τα ανάλογα κατά περίπτωση υλικά και εργαλεία.     

6. Διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται το ένα (1) έτος. 

7. Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, τα εργαλεία, τα οχήματα, τα μέσα 

καθαρισμού, οι σάκοι απορριμμάτων, τα μηχανήματα που απαιτούνται επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο της υπηρεσίας. 

 

           Περιεχόμενo Φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινής αποκλεισμού) 

1. Για όλες τις παραπάνω απαιτήσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμευτούν με 

σχετική υπεύθυνη δήλωση (χωρίς βεβαίωση γνησίου υπογραφής) εντός του φακέλου 

Τεχνικής Προσφοράς. 

2. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν αναλυτική περιγραφή του προσωπικού, υλικών, 

εργαλείων και οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση της εργολαβίας.  

 

Πίνακας Αντλιοστασίων-Δεξαμενών Ύδρευσης (ΑΥ/Δ) της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

   

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α/Σ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 ΑΥ1 Αντλιοστάσιο Σίνδου 

2 ΑΥ3 Αντλιοστάσιο Ιωνίας 

3 ΑΥ4 Booster Δήμου Ωραιοκάστρου στην Δεξαμενή Δ4 

4 ΑΥ6/Δ6 Παλαιό Αντλιοστάσιο Α4 Εύοσμο της Δεξαμενής Δ6 

5 ΑΥ8 Αντλιοστάσιο ΑΔ8 Πολίχνης 

6 ΑΥ11-Δ11 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Καυκάσου 

7 ΑΥ12/Δ12 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Καλλιθέας 

8 ΑΥ13/Δ13 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Συκιές Άλσος «ΦΩΚΑ» 

9 ΑΥ14 Αντλιοστάσιο Κασσάνδρου 

10 ΑΥ15/Δ15 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Επταπυργίου 



11 ΑΥ17/Δ17 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Ευαγγελίστριας 

12 ΑΥ20/ Δ20 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Τούμπας 

13 ΑΥ21/Δ21 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Πυλαίας 

14 ΑΥ22/Δ22 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Λύκοι 

15 ΑΥ23/Δ23 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Γυμνάσιο 

16 ΑΥ24/Δ24 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Ανάληψη 

17 ΑΥ32/Δ32 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Ουτσάρτσο 

18 ΑΥ33/Δ33 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Καθιζήσεως Καλοχώρι 

19 ΑΥ34 Αντλιοστάσιο Καλοχωρίου 

20 ΑΥ35 Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου 

21 ΑΥ36/Δ36 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Διαβατά 

22 ΑΥ37 Αντλιοστάσιο ΒΙΠΕΘ ΕΤΒΑ 

23 ΑΥ38 Αντλιοστάσιο Σταυρούπολης 

24 ΑΥ39/Δ39 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή προς  Ν. Νεκροταφεία Ευόσμου 

25 ΑΥ82 Booster Κωνσταντινουπολιτών 

26 ΑΥ83 Booster Αγ. Κυριακή Πυλαία 

27 ΑΥ67/Δ67 Αντλιοστάσιο-Δεξαμενή Καρυδίων-Ωραιόκαστρο 

28 ΑΥ80 Αντλιοστάσιο Αγίας Παρασκευής-Ωραιόκαστρο 

29 ΑΥ77 Αντλιοστάσιο Αγίου Αθανασίου-Ωραιόκαστρο 

30 ΑΥ81 Αντλιοστάσιο Μπάρμπα-Ωραιόκαστρο 

31 ΑΥ68 Αντλιοστάσιο Γαλήνης-Ωραιόκαστρο 

32 Δ69 Δεξαμενή Γαλήνης-Ωραιόκαστρο 

33 Δ45 Δεξαμενή Γυμνασίου-Ωραιόκαστρο 

34 Δ47 Δεξαμενή Παιδόπολης-Ωραιόκαστρο 

35 Δ52 Δεξαμενή Κλεάνθη 

36 Δ44 Δεξαμενή Παλαιοκάστρου-Ωραιόκαστρο 

37 ΑΥ42 Αντλιοστάσιο Βοσνάκη-Πεύκα 

38 ΑΥ48/Δ48 Αντλιοστάσιο-Δεξαμενή Ανδρούτσου-Πεύκα 



39 ΑΥ64/Δ64 Αντλιοστάσιο-Δεξαμενή Ακροπόλεως-Πεύκα 

40 Δ59 Δεξαμενή Ζεφύρων-Πεύκα 

41 ΑΥ41 Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας 

42 Δ63 Δεξαμενή Ευκαρπίας 

43 Δ61 Δεξαμενή Πυλαίας-Τομπούδες (Πρώην Δημοτική) 

44 Δ4 Δεξαμενή Δ4 

45 Δ5 Δεξαμενή Ευόσμου επάνω 

46 Δ7 Δεξαμενή Πολυχνιώτισσας 

47 Δ9 Δεξαμενή Μετεώρων 

48 Δ10 Δεξαμενή Νεαπόλεως 

49 Δ16 Δεξαμενή Βλατάδων 

50 Δ18 Δεξαμενή Αγίου Παύλου 

51 Δ19 Δεξαμενή 40 Εκκλησιών 

52 Δ27 Δεξαμενή Καλαμαριάς 

53 ΑΥ46/Δ46 Αντλιοστάσιο/Δεξαμενή Καλλιράχης 

54 - Αντλιοστάσιο Χαλάστρας 

55 AΥ66 Αντλιοστάσιο Κόκκορα (Μετέωρα) 

56 ΒΡΑΧΙΑ Βραχιά-Διώρυγα Αλιάκμονα 

 

Γεωτρήσεις  

Περιοχή α/α Γεώτρηση 

ΕΛΕΟΥΣΑΣ 1 Κ04-κόμβος Β 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

 

2 Κ13 

3 Κ14 

4 Κ15 

5 Σ02-κόμβος Α 

ΣΙΝΔΟΥ 

 

6 Σ06 

7 Σ07 



8 Σ09 

9 Σ13 

10 Σ14 

11 Σ16 

12 Σ26Ν 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

-Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 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. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

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

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 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.  

 

 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ 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 (αρ. πρωτ. και 

τίτλος) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών) 

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 

 

-   Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας. 

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

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

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους ανωτέρω ειδικούς και γενικούς όρους.  

-   Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί  συνολικά. 

-  Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  

θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

-   Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

- 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.  

-  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 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στον κ. Σπύρο Λαζαρίδη στο τηλέφωνο: 2310 966668. 

 

 

 

 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


