
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το έργο :  

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 
 

σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και την παρακάτω περιγραφή. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Συμπλήρωση μελέτης και κατασκευή δύο κατακόρυφων κυλινδρικών μεταλλικών δεξαμενών αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων, σταθερής οροφής, χωρητικότητας 2.000 m³ και 100 m³, ελαιολεκάνης, αντλιοστασίου 

καθώς και των σωληνώσεων διασύνδεσής των µε το υπόλοιπο δίκτυο.  

Οι δεξαµενές θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις της LPC Α.Ε στον Ασπρόπυργο Αττικής.  

Εργοδότης είναι η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Σε χωριστό τεύχος επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή των δεξαμενών. Οι δεξαμενές θα πρέπει να πληρούν 

τουλάχιστον τα εξής:  

 Σχεδιασμός σύμφωνα µε API 650, ατμοσφαιρικής πίεσης, σταθερής οροφής για την αποθήκευση 

πετρελαιοειδών (αποβλήτων λιπαντικών ελαίων).  

 Διαστάσεις δεξαμενών, σύμφωνα µε το ΑΡΙ 650 και την βασική µμελέτη (Basic Design) η οποία θα 

παραδοθεί στον Ανάδοχο.  

 Στόμια εισόδου-εξόδου µε κατάλληλες φλάντζες (ASME B16.5) καθώς και ανθρωποθυρίδες 

(πλευρική και οροφής), σύμφωνα µε τo API 650 και την τεχνική περιγραφή. Βάνες απομόνωσης της 

δεξαµενής, για κάθε στόµιο, φλαντζωτές, τύπου gate, στην διάσταση του στοµίου.  

 Μεταλλική σκάλα επίσκεψης οροφής µε προστατευτικά κιγκλιδώµατα, περιµετρική. Κάθετη σκάλα 

διαφυγής µε προστατευτικό κλωβό. Προστατευτικά κιγκλιδώµατα και διάδρομη επίσκεψης 

στοιχείων οροφής.  

 Εσωτερική βαφή πρώτης σειράς λαµαρίνας και πυθµένα, σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική 

προδιαγραφή. Εξωτερική βαφή, σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική προδιαγραφή.  

 Αντλιοστάσιο και σωληνώσεις.  

 Γειώσεις. Φωτισµός. Ελαιολεκάνη. Αποχέτευση 

 

Το έργο περιλαµβάνει:  

 

 Την συμπλήρωση της µελέτης των δεξαµενών, η οποία θα παραδοθεί στον Ανάδοχο. Η 

συμπλήρωση αφορά σε αναμονές, ανθρωποθυρίδες, κλίμακες, κιγκλιδώματα κλπ. Η λεπτομερής 

μελέτη θα πρέπει να ελεγχθεί και εγκριθεί από Επιθεωρητή του Αναδόχου.  

 Δημιουργία εργοταξίου με αυτόνομη παροχή ισχύος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιμεληθεί για την 

ηλεκτροδότηση με γεννήτρια, την υγιεινή του προσωπικού του κλπ.  

 Την κατασκευή της θεµελίωσης, της ελαιολεκάνης και της αποχέτευσης, σύµφωνα µε την µελέτη 

Πολιτικού Μηχανικού που θα παραδοθεί στον Ανάδοχο.  

 Την προµήθεια και µεταφορά των απαραίτητων υλικών (σύµφωνα µε την µελέτη).  

 Την κατασκευή των δεξαμενών (σύμφωνα µε την μελέτη). Η κατασκευή θα ελεγχθεί και εγκριθεί 

από Επιθεωρητή του Αναδόχου.  

 Την αµµοβολή και αρχική βαφή των λαμαρινών. Την τελική αµµοβολή και βαφή, εσωτερική και 

εξωτερική της Δεξαμενής.  



 Την μελέτη των απαιτούμενων για την σύνδεση της δεξαμενής με αντλίες και σωληνώσεις. 

 Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών σωληνώσεων. Η προμήθεια των αντλιών θα γίνει από 

την ΕΝΔΙΑΛΕ.  

 Την κατασκευή, εγκατάσταση και βαφή των σωληνώσεων διασύνδεσης των δεξαμενών. 

Εγκατάσταση του αντλιοστασίου.  

 Το σύνολο των µην καταστροφικών ελέγχων που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς 

και την μελέτη, τόσο για τις δεξαμενές όσο και για τις σωληνώσεις. Το πλάνο ελέγχων και τα 

αποτελέσματα θα συμφωνηθούν και θα εγκριθούν από Επιθεωρητή του Αναδόχου.  

 Την προμήθεια και εγκατάσταση του φωτισμού (φωτιστικά σώματα και καλωδίωση) σύμφωνα με 

μελέτη που θα παραδοθεί στον Ανάδοχο.  

 Την κατασκευή στεγάστρου στο αντλιοστάσιο και την προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου, 

σύμφωνα με την άδεια δόμησης  

 Απομάκρυνση άχρηστων υλικών µε την ολοκλήρωση των εργασιών.  

 Όλα τα έξοδα υγιεινής, μετακίνησης και διαβίωσης του τεχνικού προσωπικού του εργολάβου.  

 Ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του Εργολάβου και προβλεπόμενα ένσημα.  

 Τα πιστοποιημένα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν (πχ. ανυψωτικά, μηχανήματα 

χωματουργικών έργων κλπ).  

 Τα απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών πιστοποιημένα ικριώματα.  

 

Επίσης, στην Ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνονται:  

 

 Τα ένσημα για ογδόντα τρία (83) ημερομίσθια, τα οποία θα κατατεθούν στο ΑΜΟΕ του έργου.  

 Η σύννομη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών (σύμβαση με ΣΕΔ, παράδοση πιστοποιητικών 

διαχείρισης κλπ).  

 Η δημιουργία εργοταξίου και η αναγγελία έναρξης του έργου.  

 Η κλήση της Υπηρεσίας αρχαιοτήτων, όταν αυτό απαιτηθεί.  

 Η κλήση του Ελεγκτή δόμησης, με την ολοκλήρωση των έργων.  

 Εν γένει η συνεργασία με τους επιβλέποντες Μηχανικούς της άδειας δόμησης. 

 

∆εν περιλαμβάνονται:  

 

 Η μελέτη και επίβλεψη της θεμελίωσης.  

 Η βασική μελέτη των δεξαμενών, η οποία θα παραδοθεί από τον Εργοδότη.  

 Η έκδοση αδειών εγκατάστασης και δόμησης.  

 Η μελέτη ενεργούς πυροπροστασίας.  

 Η προμήθεια των αντλιών και του ηλεκτρολογικού πίνακα.  

 Ο Επιθεωρητής έγκρισης της λεπτομερούς μελέτης, των κατασκευών και των μη καταστρεπτικών 

ελέγχων 

 

Παρατίθεται Παράρτημα που περιλαμβάνει Πίνακα Συνημμένων αρχείων με τις Τεχνικές προδιαγραφές, 

Σχέδια κ.α. που αφορούν στο έργο. 

Τα αναφερόμενα αρχεία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου κατόπιν επικοινωνίας. 

  

 

 

 

 



ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Με το βεβαιωμένο πέρας του έργου ή/και τμημάτων του έργου, εφόσον συμβατικά προβλέπεται 

τμηματική παράδοση του έργου, διενεργείται προσωρινή παραλαβή του έργου με την έκδοση σχετικού 

πιστοποιητικού ή πρωτοκόλλου.  

Η οριστική παραλαβή του έργου ενεργείται αμέσως μετά την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την 

προσωρινή παραλαβή με την σύνταξη πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής που υπογράφει ο εργοδότης.  

Το μεταξύ της προσωρινής και οριστικής παραλαβής χρονικό διάστημα αποτελεί την Περίοδο Εγγύησης 

των έργων που ο εργολάβος εκτέλεσε. Κατά την διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης o εργολάβος, εγγυάται 

την καλή λειτουργία του έργου, την μη ύπαρξη ελαττωμάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων που 

συμφωνήθηκαν.  

Είναι υποχρεωμένος, να επιθεωρεί/συντηρεί τακτικά το έργο, εφόσον κάτι τέτοιο ζητείται ή/και ζητηθεί 

εγγράφως από τον Εργοδότη, και σε κάθε περίπτωση να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση με έξοδα και 

ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή/και βλάβη ή/και ζημία ή/και κακοτεχνία ή/και φθορά, που 

προέρχονται/προκλήθηκαν λόγω κακής κατασκευής ή/και από αίτιο που δημιουργήθηκε στο/α έργο/α 

κατά την περίοδο κατασκευής του/τους, εκτός από τις φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση.  

Η επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ίσης με το 5% της αξίας της εργολαβίας, διενεργείται με την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης/παραλαβής του έργου με την προϋπόθεση της μη 

διατύπωσης παρατηρήσεων ή της άρσης των όποιων παρατηρήσεων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνικό-οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

 Ανάλυση του προσφερόμενου κόστους βάσει του συνηµµένου Πίνακα τιμολογίου.  

 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, στο οποίο θα ζητηθεί δέσμευση με ρήτρες.  

 Κατ΄ αποκοπή κόστος υλικών κι εργασιών, µε προτεινόμενη προκαταβολή και μερικές πληρωμές.  

 Τιμές μονάδας για επιμέρους εργασίες, οι οποίες θα προκύψουν από τελική επιμέτρηση.  

 Τρόπος πληρωμής, προκαταβολή κλπ.  

 Λίστα µε τυχόν αποκλίσεις από την Τεχνική Περιγραφή τις οποίες ο προσφέρων έχει λάβει υπόψη 

στην κατάρτιση της προσφοράς του.  

 

Στις προσφερόμενες τιμές, περιλαμβάνονται τόσο η προμήθεια και μεταφορά των υλικών, των 

µηχανημάτων που θα απαιτηθούν, της μετακίνησης του προσωπικού όσο και το κόστος εργασιών 

κατασκευής, ασφαλιστικές εισφορές, διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, ένσημα κλπ. 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Για το έργο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. Τα παρακάτω αποτελούν υποχρέωση του εργολάβου:  

 Να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του έργου.  

 Να δηλώσει Επιβλέποντα του έργου, ο οποίος θα πρέπει να παραβρίσκεται στο έργο συνεχώς, να 

δηλώσει Τεχνικό Ασφαλείας και να καταθέσει Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας (ΣΑΥ). Να τηρεί 

ημερολόγιο έργου και ΦΑΥ.  

 Να οργανώσει το εργοτάξιο σύμφωνα με την νομοθεσία και να προβεί σε αναγγελία στις αρμόδιες 

Αρχές.  

 Να καταθέσει λίστα προσωπικού με πίνακα Ε4 από το ΕΡΓΑΝΗ.  

 Να παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας, σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία.  

 Να επιμεληθεί για την υγιεινή του προσωπικού του.  

 Να καλύψει όλες τις σχετικές µε το προσωπικό, υποχρεώσεις.  



 Να διαθέσει για το έργο όλα τα απαραίτητα και πιστοποιημένα µηχανήµατα και εξοπλισµό.  

 Να τηρήσει το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα και προδιαγραφές.  

 Να τηρεί τις διαδικασίες υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος της εγκατάστασης.  

 Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των Μηχανικών της εγκατάστασης. 

 

Τεχνικές διευκρινίσεις για το έργο μπορούν να ζητηθούν από τον κ. Χρ. Καραβασίλη, Τεχνικό Τµήµα,  

Τηλ : 210 809 3918, e-mail: techref@lpc.gr 

 

Την Τετάρτη, 13.07.2022, και ώρα 10:00 πμ, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν / 

επιθεωρήσουν το χώρο κατασκευής του έργου και να ζητήσουν διευκρινίσεις επ’ αυτού, σε συνεννόηση με 

τον κ. Χρ. Καραβασίλη στο ανωτέρω τηλέφωνο 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: 

“ Προσφορά για τη Μελέτη Κατασκευής Εγκατάστασης Μεταλλικών Δεξαμενών Αποβλήτων Λιπαντικών 

Ελαίων” 

 

Στην διεύθυνση :  

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.,  

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67,  

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 193 00  

Υπ’ όψιν κ. Κούρη Αντωνίου.  

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πλην Τεχνικών πληροφοριών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Κούρη 

Αντώνιο στα τηλέφωνα : 

Γραφείο : 210 5577673,  

Κινητό : 693 7053 943. 

Μετά τιμής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Όνομα Αρχείου Περιγραφή αρχείου 

01 Τεχνική περιγραφή.pdf 
Λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή Δεξαμενών και 

λοιπών κατασκευών 

02_Απόσπασμα_τοπογραφικού.pdf Χωροθέτηση εγκατάστασης 

03_Δεξαμενές_Θεμελίωση.pdf  Data sheet και σχέδια θεμελίωσης 

04_Ελαιολεκάνη.pdf Σχέδιο ελαιολεκάνης δεξαμενών  

05_Υπόστεγο_οικίσκος.pdf Σχέδιο υπόστεγου και οικίσκου 

06_Ενδεικτικό_PID.pdf Ενδεικτικό PID του αντλιοστασίου  

07_Ισχυρά.pdf Τροφοδοσία, φωτισμός και μονογραμμικό  

08_Προδιαγραφές_βαφών.pdf Προδιαγραφές βαφών εξοπλισμού 

09_Κλίμακες_κιγκλιδώματα_γραδελάδες.pdf 
Ενδεικτικά κατασκευαστικά σχέδια από παλαιότερα 

έργα  

10_Σχέδιο_επιθεώρησης.pdf Inspection Test Plan  

11_Price_list.xlsx Ανάλυση κόστους & προϋπολογισμός. 

 

Τα ανωτέρω αρχεία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου κατόπιν επικοινωνίας. 

 

 

 


