
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Αγορά Οικίσκου για το Κ.Σ. Πατρών 

 
Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το έργο 
προσθήκης νέου οικίσκου, που θα λάβει χώρα στο υποκατάστημα της εταιρίας στην Πάτρα 
στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. 
 

 Αναλυτικά 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ δραστηριοποιείται από το 1998 στην συλλογή απόβλητων λιπαντικών ελαίων 
και από την 1η Ιουλίου 2004 λειτουργεί ως εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, βάσει της υπ’ αριθμόν 105135 έγκρισης του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ. 
 
Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) της ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ 
αφορά την διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) τα οποία παράγονται στην 
Ελληνική Επικράτεια.  
 
 
Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός Κέντρου 
Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στην Πάτρα, στο οποίο συγκεντρώνονται και 
αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι τη τελική διάθεση τους προς αναγέννηση τα απόβλητα 
λιπαντικά έλαια. Το εν λόγω κέντρο συλλογής εξυπηρετεί τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.  
 
 
Η εργασία διαχείρισης που λαμβάνει χώρα στο Kέντρο Συλλογής και Προσωρινής 

Αποθήκευσης ΑΛΕ χαρακτηρίζεται ως: Εργασία διάθεσης R13 "Αποθήκευση αποβλήτων εν 

αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R12 (εκτός από προσωρινή 

αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων)" του 

Παραρτήματος I του Ν. 4042/2012. 

 

 

 

 



Διάταξη ΚΣ Πατρών 

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποθήκευσης περιλαμβάνει κυρίως : 

➢ Μία Υπέργεια Δεξαμενή αποθήκευσης ΑΛΕ 150 m3 

➢ Aντλιοστάσιο διακίνησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων  

➢ Οικίσκο  

➢ Γεφυροπλάστιγγα 

 
 
 

Έργο Κτηριακής Επέκτασης 

Με γνώμονα την κάλυψη των αυξημένων διοικητικών αναγκών που προέκυψαν με τα 
χρόνια, η ΕΝΔΙΑΛΕ  προτείθεται να προβεί στο Υποκατάστημα των Πατρών σε εργασίες 
επέκτασης των κτηριακών της εγκαταστάσεων με αγορά νέου Οικίσκου γραφείων.  
 

Ο οικίσκος συνολικής επιφάνειας 38,4 m2  ( 8m x 4,8m ) πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : 
 

▪ Να αποτελείται από Γαλβανισμένο Μεταλλικό Σκελετό  

▪ Η τοιχοποιία να είναι από πάνελ πολυουρεθάνης 

▪ Η οροφή να έχει υδρορροές και να είναι από πάνελ πολυουρεθάνης 

▪ Το πάτωμα να υπακούει σε όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας 
(Βάση – Αδιάβροχο Επίπεδο – Δάπεδο) 

▪ Κουφώματα Αλουμινίου σύμφωνα με το σκαρίφημα που ακολουθεί (αριθμός / 
πιθανές θέσεις) 



▪ Πλήρη Υδραυλική εγκατάσταση  

▪ Πλήρη Ηλεκτρική εγκατάσταση  

▪ WC 

▪ Κουζίνα 
 
 
Οι διαστάσεις και η διαρρύθμιση να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σχέδιο που 
ακολουθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κόστος / Χρόνος Παράδοσης : 
 
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τον 

πίνακα αναλυτικής κοστολόγησης και αντίστοιχου χρόνου παράδοσης του έργου. 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)* ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ   

2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ   

 ΣΥΝΟΛΟ   

* Στις παραπάνω τιμές δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

 

 

 



Αποστολή Κλειστών Προσφορών 

Η Αποστολή προσφορών θα γίνει ταχυδρομικά στη διεύθυνση : 
ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ , Λ. Δημοκρατίας 67  
Ασπρόπυργος Αττικής 19300 ,  
Υπ’ όψιν κ. Αρβανιτάκη Ιωάννη   
Οι προσφορές θα είναι σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη : 
“Προσφορά για την αγορά Οικίσκου για το Κ.Σ. Πατρών” 
Ημερομηνία Παραλαβής Φακέλου μέχρι τις 04 / 11  / 2022 . 
 
Για οποιαδήποτε τεχνική διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον : 
κ. Βασιλειάδη Μηνά, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6970 988 105 / 2310 723752. 
 
Μετά τιμής 
 


