
 

 

 

 

 

 

Α/Α CPV 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ποσότητα 
Προϋπ. Τιμή 

Μονάδας 
Μονάδα 
μέτρησης 

Προϋπ. τιμή 
Χωρίς Φ.Π.Α 

Προϋπ. τιμή 
με Φ.Π.Α 

1 90492000-2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΜ.ΦΟΙΝΙΚΑ 

1 8.500,00€  8.500,00€ 10.540,00€ 

2 90492000-2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜ. 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1 8.500,00€  8.500,00€ 10.540,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ: 2 17.000,00€  17.000,00€ 21.080,00€ 

Η πρόσκληση απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς:  

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. – ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. Ο.Ε. 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜ ΤΕΕ: 14271 
ΑΦΜ:     997651446 

ΕΔΡΑ:     ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90 
ΣΤΑΘΕΡΟ:2310555151 

EMAIL: g.varsami@karanasios.com 

ΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΜ ΤΕΕ: 98698 
ΑΦΜ: 061034348 

ΕΔΡΑ: ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19 
ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310740150 

EMAIL: nktoulas@gmail.com 

ΚΑΨΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΜ ΤΕΕ: 134574 
ΑΦΜ:     150110544 

ΕΔΡΑ:    ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΚΙΝΗΤΟ:  6970204282 

EMAIL: kapsimani@gmail.com 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
• Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 14/03/2023. 

• Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.  

• Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜ. ΦΟΙΝΙΚΑ & ΤΟ ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
πρόσκλησης.  

Ο.Α.Σ.Θ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ. 2310-981226 

Αρ. αίτησης: ΑΣ2023/29 

Αρ.πρόσκλησης:ΠΡ/25/2023 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

α) η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου 
στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 
Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 έως 15.00. 
β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Απευθείας Ανάθεση 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ: 
08/03/2023 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
13/03/2023 
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• Η υπηρεσία θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

• Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό τους τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης 
και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

• Επιπρόσθετα, o ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη 
Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με 
την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (3) Φορολογική ενημερότητα, 
(4) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

• ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την διαδικασία κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία (με τη λήψη του σχετικού Αριθμού 
Πρωτοκόλλου) όλων των απαραίτητων μελετών καθώς και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Επί πιστώσει ως εξής: Η πληρωμή τιμολογίων θα γίνει σε 15 ημέρες από την τελευταία ημέρα του μήνα έκδοσης του τιμολογίου. 

• Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Το αντικείμενο της Πρόσκλησης αφορά στην ανάληψη σύνταξης δύο επικαιροποιημένων Μελετών Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, μίας για 
κάθε αμαξοστάσιο, οι οποίες θα υποβληθούν στην Ε.Υ.Α.Θ. για έλεγχο και έγκριση προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθούν οι σχετικές άδειες αποχέτευσης 
υγρών αποβλήτων κατηγορίας Δ. 
Οι μελέτες θα συνταχθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στον τελευταίο Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης ΕΚΑ (ΚΥΑ 3594/2021) και θα περιλαμβάνουν: 
1) Υπολογισμούς φορτίων και παροχών υγρών αποβλήτων 
2) Υπολογισμούς επάρκειας υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
3) Προτάσεις αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, εάν απαιτείται, προκειμένου η επεξεργασία να επιτυγχάνει τα επιθυμητά όρια διάθεσης. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΧΕΔΙΑ‐ΤΕΥΧΗ 
Για κάθε μία μελέτη θα κατατεθούν στην Ε.Υ.Α.Θ. και θα πρέπει να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω: 
1) Σχέδιο οριζοντιογραφίας με απεικόνιση όλων των υφιστάμενων και πιθανών συμπληρωματικών έργων επεξεργασίας. 
2) Διάγραμμα ροής της επεξεργασίας των ρευμάτων αποβλήτων. 
3) Σχέδια σε μορφή σκαριφήματος των κύριων διατάξεων επεξεργασίας. 
4) Τεχνική Έκθεση, με περιγραφή λειτουργίας, υπολογισμούς, περιγραφή διατάξεων και εξοπλισμού, φωτογραφική τεκμηρίωση. 
5) Τεύχος προϋπολογισμού πιθανών παρεμβάσεων και αναγκαίων εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των επιμέρους διατάξεων, εάν αυτές 
προκύψουν από τη μελέτη. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την διαδικασία κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία (με τη λήψη του σχετικού Αριθμού Πρωτοκόλλου) όλων των 

απαραίτητων μελετών καθώς και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου ο ΟΑΣΘ να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της ΕΥΑΘ για τη νόμιμη 

λειτουργία των Αμαξοστασίων και τη σύννομη διάθεση των υγρών αποβλήτων στο δίκτυο της ΕΥΑΘ, εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Κατόπιν, 

η ΕΥΑΘ θα προχωρήσει στην έκδοση των αδειών αποχέτευσης υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της και στο χρονικό πλαίσιο που 

αυτή θα καθορίσει. 

ΑΔΑ: 90Α846ΜΨ84-ΜΕΠ
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