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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΕΔΙΟ
«Ογκομέηπηζη/βαθμονόμηζη δεξαμενήρ σωπηηικόηηηαρ 10 m3»
ηο πλαίζιο ηηρ εθαπμογήρ ηος Ν. 3784/2009, ηων Κ.Τ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ
1009/2012 ζσεηικά με ηην εγκαηάζηαζη ολοκληπωμένων ζςζηημάηων ειζποών – εκποών ζηα
ππαηήπια ςγπών καςζίμων ηο Δλληνικό Ινζηιηούηο Μεηπολογίαρ για να ζςμβάλλει ζηην
ανάπηςξη και μεηαθοπά ηηρ απαιηούμενηρ ηεσνογνωζίαρ ζηο πεδίο ηηρ ογκομέηπηζηρ
δεξαμενών ηων ππαηηπίων ςγπών καςζίμων καλεί κάθε ενδιαθεπόμενο θοπέα να ζςμμεηέσει
ζηη διενέπγεια ζσήμαηορ ελέγσος ικανόηηηαρ. Διδικόηεπα:
Σο ζσήμα ελέγσος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηο πεδίο ηηρ ογκομέηπηζηρ δεξαμενών
(σωπηηικόηηηαρ 5 – 50 m3) για κάθε θοπέα πος ενδιαθέπεηαι να πιζηοποιήζει ηην ηεσνική ηος
επάπκεια ζηο πεδίο αςηό. Για ηο ζκοπό αςηό ηο ΔΙΜ διαθέηει ςπέπγεια δεξαμενή
σωπηηικόηηηαρ 15 m3 αποηελούμενη από δύο διακπιηά διαμεπίζμαηα ηων 7,5 m3 έκαζηο η
οποία βπίζκεηαι ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος ζηη ΒΙ.ΠΔ.Θ.-ίνδο. Για ηην ογκομέηπηζη ηηρ εν
λόγω δεξαμενήρ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να σπηζιμοποιήζοςν:
Γιακπιβωμένο ππόηςπο ογκομεηπικό δοσείο καηάλληληρ σωπηηικόηηηαρ,
Γιακπιβωμένο μεηπηηή ποήρ,
Οποιαδήποηε άλλη διεθνώρ αποδεκηή δόκιμη μέθοδο.
Σα αποηελέζμαηα ηηρ ογκομέηπηζηρ με ηη μοπθή ενόρ αναλςηικού πίνακα ογκομέηπηζηρ
και ενόρ πίνακα αβεβαιοηήηων ζςνοδεςόμενα από μία ζύνηομη πεπιγπαθή ηηρ
μεθοδολογίαρ, καηάλογο ηος σπηζιμοποιούμενος εξοπλιζμού και ηων ζσεηικών
πιζηοποιηηικών διακπίβωζηρ θα ςποβάλλονηαι ζηο ΔΙΜ (email: zoe@eim.gr). Σο
ζςνοδεςηικό ςλικό θα αξιολογείηαι από ηο ΔΙΜ καθώρ και ηα αποηελέζμαηα ζε
ανηιπαπαβολή με αςηά ηος ΔΙΜ. ε πεπίπηωζη θεηικήρ αξιολόγηζηρ θα τορηγείται από το
ΕΙΜ πιστοποιητικό επιτστούς σσμμετοτής ζηο ζςγκεκπιμένο ζσήμα ελέγσος. ημειώνεηαι
όηι ηο πιζηοποιηηικό αςηό θα μποπεί να σπηζιμοποιηθεί ζε ενδεσόμενη μελλονηική
διαπίζηεςζη ηος θοπέα ζηο ζςγκεκπιμένο πεδίο μεηπήζεων.
Διδικόηεπα, όζον αθοπά ηην επεξεπγαζία ηων δεδομένων και ηην έκδοζη ηων
αποηελεζμάηων, ο ενδιαθεπόμενορ μποπεί να σπηζιμοποιήζει, εθόζον ηο επιθςμεί ηην online
εθαπμογή βαθμονόμηζηρ δεξαμενών πος έσει αναπηύξει ηο ΔΙΜ http://volume.eim.gr. Για ηο
ζκοπό αςηό, ο ενδιαθεπόμενορ μποπεί να επικοινωνήζει με ηο ΔΙΜ (email: info@eim.gr) για
ηην διάθεζη κωδικών ππόζβαζηρ.
Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ζςμπληπώζοςν ηο έντσπο σσμμετοτής και να ηο
αποζηείλοςν ηλεκηπονικά ζηο ΔΙΜ (email: info@eim.gr ). Για οποιαδήποηε επιπλέον
πληποθοπία παπακαλούμε επικοινωνήζηε με ηην:
Γπ. Εωή Μεηαξιώηος, Πποϊζηαμένη Δπγ. Ροήρ & Όγκος, ηηλ.: 2310 56 99 62,
e-mail: zoe@eim.gr
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