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            Θεσσαλονίκη 2/9/2021 

             Αρ. πρωτ.   12036 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την εκποίηση, συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση 
(σκραπ) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης της ΕΥΑΘ ΑΕ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90500000-2 και 90513000-6 

 
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την εκποίηση, συλλογή και μεταφορά πενήντα (50) τόνων 

(με δυνατότητα +30%) περίπου, μεταλλικού εξοπλισμού (σκραπ σιδήρου) από την ΕΕΛΘ (περιοχή 

Σίνδου), με τιμή εκκίνησης 220€/τόνο  

 

Προσκαλεί 

 
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

Γενικοί όροι 

Άρθρο 1 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 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. 

 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
& Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972 
Fax  2310 969430 promithiesfax@eyath.gr 
E mail promithies@eyath.gr 

 

 

Προς 

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

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στη Υπεύθυνη 

Δήλωση. 

 Φωτοαντίγραφο καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και η 

απόφαση του ΔΣ για συμμετοχή στο διαγωνισμό, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή 

εταιρεία 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού και 

δεσμεύεται για τα αναγραφόμενα στην παρούσα. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Δημοσίου και  ΝΠΔΔ και ότι το 

προσωπικό που θα απασχολεί θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές και 

δεσμεύεται, εφόσον είναι ο οριστικός πλειοδότης α) να επιδείξει τα εν λόγω βιβλιάρια ενός μήνα 

από την υπογραφή της σύμβασης  και β) να γνωστοποιεί αμέσως και αμελλητί στην αρμόδια 

Επιτροπή παρακολούθησης της ΕΥΑΘ κάθε αλλαγή στο εν λόγω προσωπικό. 

 Νόμιμη εξουσιοδότηση του τυχόν αντιπροσωπευόμενου να πάρει μέρος ως αντιπρόσωπος στο 

διαγωνισμό και να επιδώσει την προσφορά του. 

 Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τη 

συμμόρφωσή του με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς όρους της παρούσας. 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους 

και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, ύψους κα’ 

ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος 

του Ν.4685/2020. 

Άρθρο 2 : Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον τέσσερις (4)  μήνες, από την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
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Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία πρέπει 

να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220,00€), ήτοι 2% της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. 

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. 

Άρθρο 4: Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα 

νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR, Ν. 4624/2019 κ.λπ.). 

Ειδικοί όροι 
 
Άρθρο 5: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει απαραίτητα να επισκεφθούν Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων επί τόπου, η οποία βρίσκεται στη Σίνδο, ώστε να λάβουν γνώση του 

αντικειμένου, των τοπικών συνθηκών και της διαδικασίας μεταφοράς. 

 Τόσο η φόρτωση, όσο και η μεταφορά όλου του εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί  με οχήματα 

κατάλληλων προδιαγραφών, ώστε να τηρούνται όλοι οι σχετικοί οδικοί κανονισμοί ασφαλείας 

και η σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια της μεταφοράς, με αποκλειστική ευθύνη του 

πλειοδότη. 
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 Όλα τα προς εκποίηση υλικά βρίσκονται στο έδαφος, ορισμένα σε σωρούς. 

 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει χωρίς να επιτρέπεται επιλογή και ένσταση του πλειοδότη, περί 

της ποσότητας και κατάστασης του υλικού, παρουσία της Επιτροπής της ΕΥΑΘ ΑΕ, με μέσα 

και εργάτες του πλειοδότη. 

 Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον πλειοδότη ή έναντι οποιουδήποτε 

άλλου για την ποιότητα, την κατάσταση και για κάθε φανερό ή κρυμμένο ελάττωμα των 

εκποιούμενων υλικών. 

 Τα παραλαμβανόμενα υλικά θα ζυγίζονται στη γεφυροπλάστιγγα η οποία βρίσκεται εντός της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. 

 Ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εργασιών δεν θα είναι μεγαλύτερος από τις 30 ημέρες από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Άρθρο 6:  Προσφερόμενη τιμή - τρόπος πληρωμής 

 Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα ο οποίος θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή 

(πλειοδότης). 

 Η προσφορά θα περιλαμβάνει τόσο τιμή ανά τόνο του εκποιούμενου υλικού, όσο και την 

συνολική τιμή, συνυπολογίζοντας όλα τα λοιπά έξοδα που πρόκειται, ή που ενδέχεται να 

προκύψουν (πχ φόρτωση, μεταφορά, τεμαχισμός κ.α.).  

 Προσφορές για μέρος του υπό εκποίηση υλικού και όχι για το σύνολο που ορίζει η παρούσα 

πρόσκληση ενδιαφέροντος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.  

 Επίσης, προσφορά η οποία υπολείπεται της τιμής εκκίνησης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για τέσσερις (4) μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Ο ανάδοχος αμέσως με την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να προκαταβάλει το 30% της 

τιμής που προσέφερε για την εκτιμώμενη ποσότητα των 50 τόνων (15tn * προσφερόμενη τιμή). 

Μετά την παραλαβή της ποσότητας των πρώτων 15 τόνων, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προκαταβάλει 30% για την παραλαβή της επόμενης ποσότητας. Η ίδια διαδικασία θα 

επαναλαμβάνεται έως ότου παραληφθεί όλη η ποσότητα. 

 Ο ανάδοχος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραλάβει όλη την εκποιούμενη ποσότητα η 

οποία θα του υποδειχτεί από την αρμόδια Επιτροπή της ΕΥΑΘ ΑΕ.  

 Η εκποιούμενη ποσότητα των 50 τόνων, έχει υπολογιστεί κατ’ αποκοπή και είναι δυνατόν να 

ξεπεράσει το 30% αυτής. 
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 Με βάση το ζυγολόγιο θα γίνεται η πληρωμή του αναλογούντος ποσού με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό της ΕΥΑΘ ΑΕ, μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.   

 

Άρθρο 7:  Υπογραφή σύμβασης – Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 

Ο προσωρινός ανάδοχος, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή 

μετά την ολοκλήρωση των διαδικασίας των ενστάσεων, εφόσον δεν ανατραπεί από αυτήν το 

αποτέλεσμα, καλείται εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού να προσέλθει για  την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της κατ’ εκτίμηση  συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ (για ποσότητα 50 τόνων). Τα ελάχιστα στοιχεία που θα περιλαμβάνει 

η εγγυητική επιστολή είναι όμοια με αυτά της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης στην παραπάνω 

προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή, η εγγύηση συμμετοχής του  καταπίπτει υπέρ 

της ΕΥΑΘ ΑΕ και η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην ανάδειξη νέου αναδόχου τον αμέσως 

επόμενο μειοδότη ή να προχωρήσει σε επανάληψη του διαγωνισμού. 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κα Εριφύλη 

Καλαφάτη, ή στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 966972, 2310 966903, email promithies@eyath.gr και 

kkotoulas@eyauth.gr  

 

 

 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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