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___________________________  
  

Άρθρο 1ο    
H Eταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει 
τακτικό ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την παροχή 
υπηρεσιών που αφορούν την «Παραλαβή, Μεταφορά & Αξιοποίηση του Ξηραµένου 
Προϊόντος της Μονάδας Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης» 6.000 τόνων για 5 (πέντε) ηµερολογιακούς 
µήνες, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 390.000 ΕΥΡΩ (τριακόσιες ενενήντα 
χιλιάδες ΕΥΡΩ), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στις  2 Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00 π.µ. (ώρα έναρξης του διαγωνισµού), ενώπιον αρµοδίας Ειδικής Επιτροπής που 
συγκροτεί η ΕΥΑΘ Α.Ε., στα γραφεία της Τσιµισκή 98, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη,  µε τους  
όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα. 
 
Η διακήρυξη εγκρίθηκε µε την 80/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ 
ΑΕ  
 
 
Άρθρο 2ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών είναι η παραλαβή-τµηµατική φόρτωση, µεταφορά και 
αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος που παράγεται στη Μονάδα Ξήρανσης στις 
Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (κωδ. NUTS GR122) µε ευθύνη 
του παρόχου υπηρεσιών. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που 
περιλαµβάνουν αξιοποίηση µε απευθείας διάθεση του ξηραµένου προϊόντος σε 
καλλιέργειες που αντιβαίνουν τους όρους σχετικών νοµοθετικών διατάξεων (πχ ΚΥΑ 
114218/97).  
Η εκτιµώµενη παραγωγή ξηραµένου προϊόντος  είναι 40 τόνοι ηµερησίως και µε τις 
συµβάσεις που θα υπογραφούν µε τον παρόντα διαγωνισµό θα µεταφερθούν έως 6.000 
τόνοι ξηραµένου προϊόντος (σε διάρκεια 5 µηνών). 
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Επισηµαίνεται ότι η διακύµανση της παραγόµενης ποσότητας του ξηραµένου προϊόντος 
εξαρτάται από σειρά παραγόντων (ρυπαντικά φορτία εισερχόµενων στην ΕΕΛΘ λυµάτων, 
καιρικές συνθήκες-βροχοπτώσεις, ρυθµίσεις διεργασιών επεξεργασίας κλπ), δεν παραµένει 
σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους και είναι αδύνατο να προβλεφτεί µε ακρίβεια. 
Συνεπώς οι σχετικές ηµερήσιες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δεν είναι σε καµία 
περίπτωση δεσµευτικές για την ΕΥΑΘ ΑΕ.  
Ρητά καθορίζεται ότι θα γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν στην παραλαβή, µεταφορά 
και αξιοποίηση προϊόντος µε τους εξής ποσοτικούς περιορισµούς: 
Η ποσότητα ξηραµένου προϊόντος που θα συµπεριλάβουν οι διαγωνιζόµενοι στην 
Οικονοµική τους Προσφορά θα είναι, επί ποινής αποκλεισµού, τουλάχιστον 500 τόνοι 
ξηραµένου προϊόντος µέχρι και 6.000 τόνοι υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 
σχετικά άρθρα της ∆ιακήρυξης. Για την  ανωτέρω ποσότητα ξηραµένου προϊόντος, θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποµάκρυνσής της εντός διαστήµατος 5 µηνών.   
Κριτήριο του παρόντος διαγωνισµού για την ανάδειξη Αναδόχου/ων και την σύναψη 
σύµβασης/εων αποτελεί η χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 15 & 16 
της παρούσας. 
Από τον παρόντα διαγωνισµό ενδέχεται να αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, 
σύµφωνα µε τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας.  
Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις κατηγορίες 90513600 (υπηρεσίες αποµάκρυνσης 
ιλύος), 90513700 (υπηρεσίες µεταφοράς ιλύος) και 90513900 (υπηρεσίες διάθεσης ιλύος) 
του καταλόγου CPV (Κανονισµός 213/2008/ΕΚ).  
Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να αποδείξει ότι έχει την κατάλληλη αδειοδότηση για 
την προτεινόµενη λύση και µέθοδο για την αξιοποίηση και τελική διάθεση του 
ξηραµένου προϊόντος.  

Η διενέργεια της δηµοπρασίας και η  εκτέλεση της σύµβασης της παροχής υπηρεσιών θα 
γίνει σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προµηθειών, Λήψεως Υπηρεσιών, Μισθώσεων και 
Εκµισθώσεων» της ΕΥΑΘ ΑΕ, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες 
νοµοθετικές διατάξεις. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση κενών της σύµβασης ή του παραπάνω κανονιστικού 
πλαισίου, τυγχάνουν, κατά την ερµηνεία της δηλώσεως βουλήσεως των συµβαλλοµένων 
µερών, συµπληρωµατικής εφαρµογής οι διατάξεις του «Κώδικα ∆ηµοσίων Προµηθειών», 
όπως αυτός ισχύει σήµερα.  
Ισχύουν, επίσης, η Οδηγία 2008/98/ΕΚ  περί στερεών αποβλήτων, ο Κανονισµός 
166/2006/ΕΚ για την σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και 
τροποποίησης των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ, ο Κανονισµός 1013/2006/ΕΚ για 
τις µεταφορές αποβλήτων καθώς και λοιπές νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν την 
εκτέλεση του αντικειµένου της υπόψη παροχής υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά ανωτέρω.  

                         

Άρθρο 2.1 

Ειδικές έννοιες και ορισµοί 
1. «Κύριος του έργου», «Εργοδότης» ή «Αναθέτουσα Αρχή» είναι η ΕΥΑΘ Α.Ε.  
2.  Προϊσταµένη Αρχή είναι  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ  
3.  Η υπηρεσία της ΕΥΑΘ ΑΕ που διεξάγει το διαγωνισµό είναι το Τµήµα             

Προµηθειών της  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών: 
        Τσιµισκή 98, Θεσσαλονίκη, όροφος 8ος,   
         Τηλ.: 2310 966 968, Fax: 2310 283 117  
4. «Σύµβαση παροχής υπηρεσιών» είναι η σύµβαση στην οποία η παροχή του αναδόχου 
συνίσταται στην προσφορά των υπηρεσιών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.  
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5. «Πάροχος υπηρεσιών» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούµενη 
επιστηµονική γνώση και το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της επαγγελµατικής του έδρας 
δικαίωµα να παρέχει υπηρεσίες . 
6. «Εταιρεία παροχής υπηρεσιών» ή «γραφείο παροχής υπηρεσιών» είναι η επαγγελµατική 
µονάδα που έχει νοµική προσωπικότητα µε εταιρική µορφή, διαθέτει κατάλληλη 
επιστηµονική και λοιπή στελέχωση και έχει το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της έδρας της 
δικαίωµα να παρέχει υπηρεσίες . 
7. «Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη, που 
συνάπτει µε τον εργοδότη σύµβαση. 
8. «Σύµπραξη» είναι η οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων που δεν έχει νοµική 
προσωπικότητα και συµµετέχει στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης  συµβάσεων . 
9. «Εκπρόσωπος της σύµπραξης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε κοινή δήλωση 
των µελών της και έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης και του διοικητικού και τεχνικού 
συντονισµού των µελών για την παραγωγή σύνθετης υπηρεσίας. 
10. «Συµβατική αµοιβή» είναι η οικονοµική προσφορά του αναδόχου  στη σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών.  
11. «Τελική αµοιβή» είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο ως αµοιβή 
για το εκτελεσθέν αντικείµενο της σύµβασης. 
12. «Φυσικό αντικείµενο» της σύµβασης είναι η υπηρεσία, που προσδιορίζεται από αυτήν, 
ως το ζητούµενο αποτέλεσµα της σύµβασης. 
13. «Ξηραµένο Προϊόν» : Το προϊόν της µονάδας ξήρανσης αφυδατωµένης ιλύος της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), µε τα ποσοτικά 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα ή είναι διαθέσιµα προς 
εξέταση από τους υποψηφίους σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.  
14. «Αξιοποίηση»: Η διάθεση του ξηραµένου προϊόντος, σύµφωνα µε τις κείµενες 
νοµοθετικές διατάξεις, όρους και περιορισµούς, ενδεικτικά ως:  
-καύσιµο σε τσιµεντοβιοµηχανίες, σε θερµοηλεκτικά εργοστάσια,  
-σε βιοµηχανίες οικοδοµικών υλικών,  
-σε εγκαταστάσεις κοµποστοποίησης,  
-για αποκαταστάσεις εδαφών,  
-ως πρόσµικτο λιπασµάτων για εφαρµογή σε καλλιέργειες  
-κάθε άλλη µέθοδος αξιοποίησης κατάλληλα αδειοδοτηµένη  
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 3ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Α.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: 
Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στα κράτη- µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη –µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις 
που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους –
µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ (GPA) του ΠΟΕ ή 
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τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε 
την Ε.Ε., εφόσον έχουν εκτελέσει έργα ή υπηρεσίες παρόµοιες ποιοτικώς και ποσοτικώς µε 
τις δηµοπρατούµενες.  Κοινοπραξίες µεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, σε οποιοδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους. 
 
Στον διαγωνισµό ζητείται από τους  υποβάλλοντες προσφορά να διαθέτουν νοµίµως 
αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις ή/και νοµίµως αδειοδοτηµένους χώρους αξιοποίησης 
του ξηραµένου προϊόντος ή να αποδεικνύουν ότι συνεργάζονται µε επιχειρήσεις που 
διαθέτουν νοµίµως αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις ή/και νοµίµως αδειοδοτηµένους 
χώρους αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος του παρόντος διαγωνισµού. 
Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας, 
αξιοποίησης της ιλύος στο εξωτερικό, την οποία πρόκειται να χρησιµοποιήσει, στις 
αναγκαίες αδειοδοτήσεις περιλαµβάνονται και αυτές της διασυνοριακής µεταφοράς 
ιλύος στο εξωτερικό.                                       
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε κατάλληλα πιστοποιητικά, όπως περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο (σηµείο Β.Ιβ., παρόντος άρθρου), και θα αποτελούν επί ποινής αποκλεισµού 
στοιχεία αποδοχής της υποψηφιότητας στον εν λόγω διαγωνισµό. 
Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, το ένα τουλάχιστον µέλος θα πρέπει να διαθέτει τα 
παραπάνω.  Κάθε επιχείρηση  θα  συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σε ένα και 
µόνο κοινοπρακτικό σχήµα. 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό περισσότερων της µιας επιχείρησης του ιδίου οµίλου σε 
διαφορετικά διαγωνιζόµενα σχήµατα, αποτελεί αιτία αποκλεισµού όλων των επιχειρήσεων 
του οµίλου αυτού, που συµµετέχουν στο διαγωνισµό.   
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ι.     Τυπικά ∆ικαιολογητικά     
I.α. Τυπικά Κριτήρια 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους σε πρωτότυπα 
ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφά τους (κατά το άρθρο 11 του Ν.2690/99-ΦΕΚ  Α΄ 45), 
τα παρακάτω δικαιολογητικά  
Επισηµαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα 
υποβολής τους σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις 
αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης παλαιότερη των έξι µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής τους:  
 
1.  Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται 

στη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σχετική δήλωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου ότι δεν υπάρχει επαγγελµατικό µητρώο στη χώρα για επιχειρήσεις 
που παρέχουν υπηρεσίες καλυπτόµενες από την οδηγία 2004/17 & 18. 

       Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

2.   Πιστοποιητικό εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας προέλευσης της επιχείρησης, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το 
οποίο να εµφαίνεται ότι δεν βρίσκεται ούτε έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,  αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία 
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους εγκατάστασής της. 
Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική 
διαχείριση εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε 
εκκαθάριση από την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπ. Ανάπτυξης όταν 
πρόκειται για ανώνυµη εταιρία και το Πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες 
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περιπτώσεις νοµικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ). Πιστοποιητικά περί της µη θέσεως 
σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

3.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισότιµο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται 
από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης της 
επιχείρησης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, που αφορά τους 
διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ), ετερόρρυθµων (ΕΕ) και εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση 
ανώνυµης εταιρείας (ΑΕ), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε 
άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 
πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου, περί 
των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από 
την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδικήµατα που 
προκαλούν αποκλεισµό των διαγωνιζοµένων, προσκοµίζεται η καταδικαστική 
απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλµατος του διαγωνιζοµένου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο 
χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. 

       Αδικήµατα που έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση 
είναι τα παρακάτω: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 
της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) 
και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του 
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,  

    Ενώ για τα κάτωθι µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του 
εργολήπτη: ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 
Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-
237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).          

4.  Πιστοποιητικά πρόσφατα εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης 
ή του ελληνικού κράτους, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή µε την ισχύουσα ελληνική 
νοµοθεσία, για την επιχείρηση και για όλες τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει 
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί στην Ελλάδα. 

5.  Αποδεικτικά ενηµερότητας, πρόσφατα εκδιδόµενα, για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο 
(παρ.8 αρ.1, παρ.7 αρ.2, αρ.6 της απ.2048300/6844-11/0016 του Υπ. Οικονοµικών), 
αν η επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις 
κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει. Αν η επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, 
βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος 
αυτού καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, αρµόδιας αρχής της 
χώρας εγκατάστασής της .  

6.  ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ) και 
ΦΕΚ στο οποίο  έχει δηµοσιευτεί το Πρακτικό ∆Σ ή η απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου. 

      Επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την ΕΕ και τα 
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έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών. Τέτοια έγγραφα δεν 
προσκοµίζονται σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων.  

7.  Επίσης, απόφαση του αρµοδίου κατά το καταστατικό οργάνου της επιχείρησης (σε 
περίπτωση µη ατοµικής επιχείρησης) το οποίο εγκρίνει τη συµµετοχή της στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον 
δεν προβλέπεται από το καταστατικό) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά 
και τα υπόλοιπα απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα 
άτοµο ως αντίκλητος. 

       ∆εν γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες.  
Εφόσον η επιχείρηση δεν αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας  την 
εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της, η εκπροσώπηση 
τεκµαίρεται. 

8. Πέραν των προαναφερθέντων δικαιολογητικών προκειµένου για κοινοπραξίες, 
συµπράξεις    απαιτούνται: 

       α. Κοινή δήλωση περί σύστασης κοινοπραξίας. 
       β. Σε περίπτωση κοινού εκπροσώπου για την κατάθεση των προσφορών, 

συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του κοινού εκπροσώπου της κοιν/ξίας για τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

       γ. Υπεύθυνη δήλωση από τις συµµετέχουσες στην κοινοπραξία  επιχειρήσεις από την 
οποία να προκύπτει σαφώς ότι αναλαµβάνουν από κοινού την ευθύνη για κάθε τι 
σχετικό µε την παροχή υπηρεσιών, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης, έναντι του κυρίου των εγκαταστάσεων. 

      δ. Για την περίπτωση που έχει επιλεγεί τρόπος επικοινωνίας µε την κοινοπραξία 
          µέσω αντικλήτου, δήλωση από κοινού για την αποδοχή του διορισµού του. 
      ε. Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί κοινή δήλωση των νόµιµων εκπροσώπων 

των κοινοπρακτούντων περί σύστασης κοινοπραξίας. Με την ανάθεση της σύµβασης 
θα ζητηθεί η σύστασης της κοινοπραξίας. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση κοινού 
εκπροσώπου απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του και υπεύθυνη 
δήλωση ότι αναλαµβάνουν οι κοινοπρακτούσες εταιρίες από κοινού αλληλεγγύως, 
αδιαιρέτως και µέχρι την πλήρη εκτέλεσή της την ευθύνη κάθε σχετικού µε την 
παροχή υπηρεσιών. 

9.  Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4  της   
παρούσας. 

 
Ι.β.  ∆ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας 

Κάθε ενδιαφερόµενος µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Παράγραφο Ια, 
καλείται να υποβάλλει για τη συµµετοχή του και τα κατωτέρω δικαιολογητικά.  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε κατάσταση των κυριοτέρων υπηρεσιών που τυχόν έχει 
προσφέρει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπου θα φαίνεται αναλυτικά το 
αντικείµενο, το χρονικό διάστηµα παροχής υπηρεσιών, το ανάλογο κόστος, οι 
αποδέκτες δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς κλπ.  

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε κατάλογο τυχόν έργων Μεταφοράς & Αξιοποίησης Ιλύος, 
σχετικών µε τη µέθοδο της προτεινόµενης λύσης του, που έχει υλοποιήσει ο 
προσφέρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, συνοδευόµενο από Πιστοποιητικά 
καλής εκτέλεσης από αρµόδιο φορέα ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την 
ανάληψη και καλή εκτέλεση αντίστοιχων έργων (συµβάσεις κλπ.). Επίσης, η 
µέθοδος της προτεινόµενη λύσης, να προκύπτει µε στοιχεία ότι είναι στα πλαίσια 
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των κείµενων και περιβαλλοντικών διατάξεων των κοινοτικών και εθνικών 
διατάξεων.  

Αναλυτικότερα τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα περιλαµβάνουν: 
-Ονοµασία της σύµβασης 
-Ποσοστό και είδος συµµετοχής κάθε επιχείρησης στη σύµβαση  
- Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύµβασης 
- Ηµεροµηνίες έναρξης-περαίωσης των εργασιών 
-Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ 
-Τεχνική περιγραφή των εργασιών µε σαφή αναφορά στην ποσότητα της 
µεταφερόµενης και αξιοποιούµενης ιλύος 
- Υπηρεσίες που παρείχε ο διαγωνιζόµενος 

  3.      Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου (επί ποινής αποκλεισµού)    αναφορικά µε 

          Α) τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα οδηγείται το προϊόν προς αξιοποίηση και τις 
επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση αξιοποίησης µε 
εφαρµογή σε εδάφη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.1.14 της παρούσας θα 
δηλωθούν οι χώροι αξιοποίησης και οι αρµόδιοι γι αυτό φορείς.  

          Β) Την δέσµευση τήρησης των ισχυόντων και απαραίτητων κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας για την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος 

          Γ) Την δέσµευση ισχύος της υποβαλλόµενης προσφοράς για διάστηµα τουλάχιστον 
3 µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

4.     ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου (επί ποινής αποκλεισµού)   για τον προσδιορισµό 
του τρόπου παροχής από µέρους του της προσφερόµενης υπηρεσίας µε σαφή 
αναφορά στις απαιτούµενες για την υλοποίησή του αδειοδοτήσεις (άδειες 
µεταφοράς, άδειες διάθεσης, άδειες λειτουργίας και αποφάσεις έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων ή/και των χώρων αξιοποίησης κλπ) για 
το σύνολο της ποσότητας ξηραµένου προϊόντος που περιλαµβάνεται στην 
προσφορά του διαγωνιζόµενου. Επίσης θα αναφέρεται ρητά η δυνατότητα 
υποδοχής του χώρου αξιοποίησης και ο ρυθµός µε τον οποίο ο ΠΥ µπορεί να 
αποµακρύνει το ξηραµένο προϊόν σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση.  

5.  Πίνακα αντιστοίχισης των πιο πάνω αδειών µε την προσφερόµενη από πλευράς 
διαγωνιζόµενου προς αξιοποίηση ποσότητα ξηραµένου προϊόντος, που πρέπει να 
συµφωνούν επί ποινής αποκλεισµού, µε τα στοιχεία που έχει συµπεριλάβει στην 
οικονοµική προσφορά του (κελί  1 Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς) για την 
συνολικά παραλαµβανόµενη ποσότητα ξηραµένου προϊόντος. 

       Θα υποβληθούν (επί ποινής αποκλεισµού):  

Επικυρωµένα αντίγραφα όλων των απαιτούµενων  αδειών που περιλαµβάνονται 
στον κατάλογο του εδαφίου 4 του παρόντος για τα στάδια της προτεινόµενης 
µεθόδου. Συγκεκριµένα θα υποβληθούν επικυρωµένα αντίγραφα των 
προβλεπόµενων αδειοδοτήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των Εγκρίσεων 
Περιβαλλοντικών Όρων, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες για τη διαχείριση στερεών 
µη επικίνδυνων αποβλήτων: συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 
αξιοποίηση ή/και επεξεργασία και τελική διάθεση – λάσπης από την 
επεξεργασία αστικών λυµάτων, καθώς και µετέπειτα φροντίδας των χώρων 
διάθεσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/03).                                       
Αποδεικτικό καταχώρησης στο Μητρώο ΥΠΕΧΩ∆Ε (άρθρο 13 ΚΥΑ ΗΠ 
50910/2727/03).                                                                                                          

Για αποδέκτες αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος εκτός Ελλάδας θα υποβάλλει 
τις απαιτούµενες άδειες διασυνοριακής µεταφοράς µετά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
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6. Συµφωνητικά συνεργασίας του διαγωνιζόµενου µε όλες τις επιχειρήσεις, στις 
εγκαταστάσεις των οποίων θα οδηγείται προς αξιοποίηση το ξηραµένο προϊόν και 
τις οποίες ο διαγωνιζόµενος περιλαµβάνει στη ∆ήλωσή του σε περίπτωση που ο 
διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις. Στα 
συµφωνητικά θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι ποσότητες του ξηραµένου 
προϊόντος για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος θα συνεργασθεί µε τις επιχειρήσεις που 
δηλώνει ως ανωτέρω και οι οποίες ποσότητες αθροιστικά ( συµπεριλαµβανοµένων 
και ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε τυχόν εγκαταστάσεις του διαγωνιζόµενου) θα 
καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας ξηραµένου προϊόντος που περιλαµβάνεται 
στην προσφορά του διαγωνιζόµενου.  

7. Σε περίπτωση αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος σε εδάφη αντί των ως άνω 
συµφωνητικών θα υποβάλλονται σύµβαση/εις του διαγωνιζόµενου µε τους φορείς 
που είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση των χώρων ή /και συµφωνητικά συνεργασίας 
του διαγωνιζόµενου µε ιδιώτες που διαθέτουν τους χώρους αυτούς. Στα 
δικαιολογητικά αυτά θα περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που προαναφέρθηκαν 
αναφορικά µε τις ποσότητες του ξηραµένου προϊόντος. Στα συµφωνητικά θα πρέπει 
να περιλαµβάνονται οι ποσότητες του ξηραµένου προϊόντος για τις οποίες ο 
διαγωνιζόµενος θα συνεργασθεί µε τις επιχειρήσεις/φορείς/ιδιώτες που δηλώνει ως 
ανωτέρω και οι οποίες ποσότητες αθροιστικά (συµπεριλαµβανοµένων και 
ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε τυχόν χώρους του διαγωνιζόµενου) θα καλύπτουν 
το σύνολο της ποσότητας ξηραµένου προϊόντος που περιλαµβάνεται στην 
προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

 
Σε περίπτωση συµµετοχής ενώσεων παρόχων υπηρεσιών στο διαγωνισµό, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από κάθε υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών που 
συµµετέχει στην ένωση, εκείνα που αφορούν τον κάθε υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών. Η 
Ένωση στο σύνολο της πρέπει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 
Ι.γ. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 
Η χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα του υποψηφίου θα αποδεικνύεται µε την 
κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών: 
 
∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών καθώς και του κύκλου εργασιών 
που αφορά ειδικότερα το αντικείµενο της διακήρυξης κατά τις τρεις  προηγούµενες, του 
έτους του διαγωνισµού, οικονοµικές χρήσεις. 
 
Σε περίπτωση συµµετοχής Κοινοπραξίας στο διαγωνισµό, από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά θα υποβληθούν από κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην Κοινοπραξία 
εκείνα που αφορούν την κάθε επιχείρηση. Η Κοινοπραξία στο σύνολο της πρέπει να 
καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
 
∆ιευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά:  
-Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα η (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε 
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99, 
όπως ισχύει. 
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών και να είναι ήδη 
επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Επισηµαίνεται ότι τα µέλη 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των 
διαγωνιζοµένων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και 
δεν νοείται απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 
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 Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα 
στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της 
διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα 
του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου, ένα προς 
ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε 
προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ.Πρωτ. , ηµεροµηνία έκδοσης 
κλπ) 
- Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
θεωρούνται πρωτότυπα 
-Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα. 

- Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει επί 
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της 
χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile” σύµφωνα µε τη 
συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε µε το Ν.1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 
τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το 
αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
-Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής 
των προσφορών. Αν στις ειδικές  διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται 
χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των 
προσφορών.  
-Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση , εκδοθείσα 
εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης, ή όπου δεν 
προβλέπεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Π.Υ. ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου όπου θα αναφέρεται και η αδυναµία έκδοσης των σχετικών 
δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, 
στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 
-Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει 
επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται  της δηµοπράτησης. 
-Όπου ζητείται Υπεύθυνη ∆ήλωση αυτή µπορεί να συντάσσεται και σε απλό χαρτί µετά την 
κατάργηση της αξίας της, σύµφωνα µε την παρ.2 της απόφασης 1113016/1538/Τ.&Ε.Φ./7-
12-01 του Υπ. Οικονοµικών. 
-Εφόσον διαπιστωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισµό , αποκλείεται.  
 
Άρθρο 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική. Συγκεκριµένα οι εγγυήσεις παρέχονται µε εγγυητικές 
επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή 
οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) 
συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορούν επίσης 
να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που 
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προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές 
διατάξεις.  

2. Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση-το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι 
νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό σε 
€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προβλεπόµενου στη διακήρυξη συνολικού 
προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

4    Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον  τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες. 
5.  Η Εγγύηση   πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ αρχή: 

 α)  Την ηµεροµηνία έκδοσης και τον εκδότη. 
 β)  Την επωνυµία και τη διεύθυνση της ΕΥΑΘ ΑΕ προς την οποία απευθύνεται  
 γ)  Τον αριθµό της εγγύησης και το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 δ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση. 
 ε) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. 
     στ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
      ζ) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος  της διζήσεως.  
      η) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Τµήµατος Προµηθειών και θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
6.   Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά 

είναι: 
       α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει ορισµένο   ποσό 

µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
 β)  Ο αριθµός της διακήρυξης (9/2012) 
 γ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (23.985,00 €) 
 δ) Η ηµεροµηνία έκδοσής της. 
 ε) Τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

7. Η επιστροφή της εγγύησης συµµετοχής που αφορά τον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο 
έγινε η κατακύρωση, γίνεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  

       Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, επιστρέφονται σε  5 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής όλων των συµβάσεων µε τους επιλεγέντες 
αναδόχους.  

8.   Στην περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, η εγγύηση περιλαµβάνει  και τον όρο ότι 
καλύπτει την υποχρέωση όλων των µελών της ένωσης. Στην περίπτωση αυτή µπορούν 
να υποβληθούν περισσότερες από µία εγγυητικές επιστολές συµµετοχής µε συνολικό 
ύψος το ζητούµενο.     

9.  Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη 
παράταση της ισχύος των εγγυήσεων συµµετοχής. 

 
Άρθρο 5ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Τα έγγραφα στοιχεία της διακήρυξης-Γενικοί και Ειδικοί όροι, διατίθενται για τους 
ενδιαφερόµενους όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στα 
γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιµισκή 98, Θεσσαλονίκη, όροφος 8ος,  Τηλ.: 2310 966 968, Fax: 
2310 283 117, από την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης και µέχρι έξι (6) ηµέρες 
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πριν από την ηµεροµηνία  διενέργειας  του διαγωνισµού. Μαζί µε τα ανωτέρω διατίθεται 
επίσης το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, το οποίο θα συµπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόµενους.   
 
Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εγκαίρως, τα παραπάνω αποστέλλονται από την 
ΕΥΑΘ ταχυδροµικά µέσα σε έξι (6) ηµέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης µε 
οικονοµική επιβάρυνση του ενδιαφεροµένου για την ταχυδροµική αποστολή τους. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι ενεργοποιήσουν, µε µέριµνα και 
δαπάνες τους, ιδιωτικές εταιρίες µεταφοράς αλληλογραφίας-δεµάτων κλπ, τότε η ΕΥΑΘ 
ΑΕ θα παραδίδει σ΄ αυτές τις εταιρίες τα παραπάνω στοιχεία του διαγωνισµού, µη 
αναλαµβάνουσα ουδεµία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον 
ενδιαφερόµενο.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της 
ΕΕΛΘ (Σίνδος) σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, για να λαµβάνουν γνώση 
επί τόπου των συνθηκών καθώς και δειγµάτων ξηραµένου προϊόντος, µετά από 
σχετική συνεννόηση (τηλ 6957-830877 Κος Κωτούλας) κατά τις εργάσιµες µέρες και 
ώρες. Μπορούν ακόµα να ενηµερώνονται  για στοιχεία που έχουν σχέση µε την 
εκτέλεση των υπηρεσιών από το Φάκελο του έργου που βρίσκεται επιτόπου των 
εγκαταστάσεων της ΕΕΛΘ και να λαµβάνουν αντίγραφα µε δικές του δαπάνες και 
φροντίδα.  
 
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως (8 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης υποβολής προσφορών), µπορούν να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
οδηγίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε το διαγωνισµό υποβάλλοντας γραπτές ερωτήσεις. Οι 
γραπτές απαντήσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ επί ερωτήσεων των ενδιαφερόµενων θα παρέχονται το 
αργότερο έξι µέρες (6) πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών και θα 
κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει τεύχη, αποκλειστικά και 
µόνο µέσω τηλεµοιοτυπίας.  
 
Άρθρο 6ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.  Όσοι  επιθυµούν  να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό,  πρέπει  να καταθέσουν µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στη διακήρυξη έγγραφες προσφορές. Ως ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών ορίζεται η  2/5/2012, ηµέρα Τετάρτη  και 
ώρα 10:00 π.µ. (ώρα έναρξης διαγωνισµού). 

 
2.  Οι προσφορές υποβάλλονται:   
     α. Με παράδοση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου ή Προµηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ ή µε 

αποστολή τους ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. 
Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φθάσει στο Τµήµα Πρωτοκόλλου ή 
Προµηθειών, πριν  από  τη λήξη της ηµεροµηνίας και της ώρας υποβολής των 
προσφορών. 
Η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. ∆ε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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β. Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή αµέσως πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας του  διαγωνισµού. 

 
Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή ή 
ταχυδροµική άφιξη των προσφορών. 
Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 
εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση 
από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης του αποκλεισµού. 
Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης 
προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. 
σηµειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή 
ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. 
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. 
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές    
δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου ή αφορούν προσφέροντες των οποίων η συµµετοχή στους 
διαγωνισµούς της ΕΥΑΘ ΑΕ έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4.  Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω,  επιστρέφονται. 
5. Οι προσφορές  υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παρακάτω και αποστέλλονται σε έναν 
κυρίως φάκελο καλά σφραγισµένο που θα γράφει απ’ έξω: 

     α.  «Προσφορά» για την «Παραλαβή, Μεταφορά & Αξιοποίηση του Ξηραµένου 
Προϊόντος της Μονάδας Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης». 

     β. Προς   ΕΤΑΙΡΙΑ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.   
          ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών  
          Εγνατίας 127    546 35  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   
         Τηλεφ.: 2310 966 600 / 900    Fax: 2310 212 439 
     γ.  Τον αριθµό της διακήρυξης (9/2012) 
     δ.  Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
     ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

6.  Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα υποβάλλεται σφραγισµένος, επί ποινή 
αποκλεισµού, και θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) υποφακέλους, ο καθένας 
σφραγισµένος, επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, ξεχωριστά και δη: 
- Υποφάκελο µε ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», [που περιέχει δύο (2) 
πλήρη αντίτυπα, εκ των οποίων, το ένα θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» και το άλλο 
την ένδειξη «Αντίγραφο»], τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στην αµέσως 
κατωτέρω, υπό (α) παράγραφο 
-Υποφάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόµενα των οποίων 
περιγράφονται στην αµέσως κατωτέρω, υπό (β) παράγραφο. Ο φάκελος που περιέχει 
την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού 
σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό.  
-Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων 
συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο 
αποκλεισµού των υποψηφίων. 
- Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές µεταξύ «πρωτοτύπου» και «αντιγράφου», θα 
ληφθούν υπόψη για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών τα αναφερόµενα στο 
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«πρωτότυπο». 
7.  Περιεχόµενο υποφακέλων: 
(α) Υποφάκελος δικαιολογητικών 

Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» πρέπει να 
περιλαµβάνει, δικαιολογητικά, εγγυητικές επιστολές, δηλώσεις, λοιπά έγγραφα, καθώς και 
τα απαραίτητα για την απόδειξη εµπειρίας του προσφέροντος στοιχεία,  όπως αυτά ειδικώς 
απαριθµούνται στο άρθρο 3  της παρούσης. 
Από τα περιεχόµενα του υποφακέλου «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» δεν πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισµού, να εµφανίζονται, να προκύπτουν ή, καθ' οιονδήποτε τρόπο, να 
συνάγονται τιµές ή στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς. 
(β) Υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς 
Ο σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να 
περιλαµβάνει το σύνολο των οικονοµικών στοιχείων της προσφοράς, σύµφωνα µε τα 
ειδικώς απαιτούµενα στους όρους αυτής. 
8. Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει  συµπληρωµένο το 
έντυπο  της οικονοµικής προσφοράς που χορηγείται από το Τµήµα Προµηθειών της 
ΕΥΑΘ ΑΕ. 
 
Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να πληροί τα εξής: 
-να είναι συµπληρωµένος ο περιεχόµενος Πίνακας αριθµητικώς και ολογράφως σε 
περίπτωση δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως 
-η δηλούµενη προσφερόµενη ποσότητα ξηραµένου προϊόντος προς παραλαβή, µεταφορά 
και αξιοποίηση θα είναι τουλάχιστον 500 τόνοι έως 6.000 τόνοι. 
-να φέρει τη σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντα και την ηµεροµηνία που αυτή 
υπογράφηκε. Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή 
αποκλεισµού, από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας (σύµφωνα 
µε το άρθρο 3.Β.Ι.α. 6, 7, 8). 
 
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές µε αρνητική έκπτωση επί της τιµής µονάδας (€/τόνο) 
όπως αυτή προκύπτει από το συνολικό προϋπολογισµό του διαγωνισµού (65€/τόνο).  
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραφηµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να τη µονογράψει και να τη 
σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.        
9.  Σε περίπτωση που επιλεγεί η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της 

οικονοµικής προσφοράς   ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αυτή γίνεται: 
α.  Για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο γι’ αυτή φυσικό πρόσωπο. 

  β.  Για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή Α.Ε. ή  ΕΠΕ ή  κοινοπραξία (σύµφωνα µε 
το άρθρο 3.Β.Ι.α. 6, 7, 8). 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόµενων επιχειρήσεων ή 
κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο. 
 
Άρθρο 7ο 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, και η κατάθεση προσφοράς, συνιστά τεκµήριο ότι ο 
προσφέρων, γνωρίζοντας πλήρως όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης που έχει και θέση 
Συγγραφής Υποχρεώσεων, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως την νοµιµότητα αυτών 
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και την εφαρµογή τους στη σύµβαση που τυχόν θα του ανατεθεί, καθώς επίσης και ότι 
γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των υπηρεσιών.  
Επίσης ο ΠΥ αποδέχεται να συµµορφωθεί πλήρως στο σύνολο της ισχύουσας εθνικής και 
κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά τη συγκεκριµένη παροχή των υπηρεσιών.  
 
Άρθρο 8ο 

ΓΛΩΣΣΑ 
Οι προφορικές συνεννοήσεις, οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν, 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, που είναι η επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας. 
 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει, 
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της 
χώρας της διαγωνιζοµένης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύµφωνα µε τη 
συνθήκη της Χάγης (που κυρώθηκε µε το Ν.1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 
τους. Η νόµιµη ελληνική µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα 
δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών.  
 
Άρθρο 9ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες,  για διάστηµα 3 µηνών  από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
του προβλεπόµενου στη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Σε καµία περίπτωση ο προσφέρων δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιµών πριν 
την λήξη της ισχύος της προσφοράς.  
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της 
ΕΥΑΘ ΑΕ και των ενδιαφεροµένων.  
 
Άρθρο 10ο 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης ή την ηµεροµηνία που 
ορίζεται σε αυτή ως ηµεροµηνία ενεργοποίησης και η χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε 
(5)  ηµερολογιακούς µήνες για τις συµβάσεις που θα υπογραφούν.  
Επισηµαίνεται όπως και σε προηγούµενο άρθρο ότι η διακύµανση της παραγόµενης 
ποσότητας του ξηραµένου προϊόντος εξαρτάται από σειρά παραγόντων (ρυπαντικά φορτία 
εισερχόµενων στην ΕΕΛΘ λυµάτων, καιρικές συνθήκες-βροχοπτώσεις, ρυθµίσεις 
διεργασιών επεξεργασίας κλπ), δεν παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους και 
είναι αδύνατο να προβλεφτεί µε ακρίβεια. Συνεπώς οι σχετικές ποσότητες είναι ενδεικτικές 
και δεν είναι σε καµία περίπτωση δεσµευτικές για την ΕΥΑΘ ΑΕ. Για όλους τους 
παραπάνω απρόβλεπτους λόγους µη υπαιτιότητας του αναδόχου, ο χρόνος υλοποίησης των 
συµβάσεων ενδέχεται να παραταθεί, µέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων προς 
αποµάκρυνση, που προβλέπονται στις συµβάσεις των αναδόχων. 
Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, δεν θα υπάρξει καµία αναπροσαρµογή του τιµήµατος που 
αφορά στις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
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Άρθρο 11ο  
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1.  Η συνολική τιµή προσφοράς αναφέρεται σε µονάδες τελειωµένης παροχής υπηρεσιών. 

Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες του άρθρου 2,  
ανεξάρτητα από τη θέση και την έκτασή τους και περιλαµβάνουν: 

     α) Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη –Συγγραφή Υποχρεώσεων 
και στη Σύµβαση. 
β) Κάθε γενική δαπάνη, απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παραπάνω  µονάδας  
κάθε υπηρεσίας.  

 
2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται περιοριστικά οι 
κατωτέρω δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον πάροχο υπηρεσιών (Π.Υ.): 

α) ∆απάνες για την συνεχή, πλήρη, έντεχνη και αποδοτική παραλαβή, µεταφορά και 
αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται η προµήθεια, 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση όλων των στοιχείων εξοπλισµού, καθώς επίσης 
και οι τυχόν τροποποιήσεις υφιστάµενων εγκαταστάσεων και όλες οι προς τούτο 
απαιτούµενες µελέτες / αδειοδοτήσεις, καθώς και τα µέσα φόρτωσης και µεταφοράς που 
απαιτούνται, για την πλήρη και έντεχνη υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και 
αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος, όλος ο απαιτούµενος εξοπλισµός και όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες και τα αντίστοιχα υλικά, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία (π.χ. 
ενσάκκιση ή άλλη συσκευασία εφόσον απαιτείται ή απαιτηθεί από αδειοδοτούντες φορείς) 
ή λειτουργία ή προσωρινή αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεών της ή 
προµήθεια αλληλένδετη µε την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση του ξηραµένου 
προϊόντος, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που όµως κρίνεται απαραίτητη για την 
άρτια, ασφαλή και επιτυχή υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του 
ξηραµένου προϊόντος σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης. 
 
β) ∆απάνες για ηµεροµίσθια, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις για τις εισφορές του Ανάδοχου 
υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη, δώρα, έκτακτες αµοιβές, εργασία κατά το 
Σαββατοκύριακο ή σε αργίες, αποζηµιώσεις λόγω απολύσεως, οδοιπορικά κ.τ.λ. Ρητά 
αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού του για οιονδήποτε λόγο, θεωρώντας ότι οι όποιες 
απαιτούµενες προς τούτο αποζηµιώσεις έχουν συµπεριληφθεί στην προσφορά του. 
 
γ) ∆απάνες προµήθειας, µίσθωσης, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
µηχανηµάτων, οχηµάτων και λοιπών µεταφορικών µέσων, κ.τ.λ. που απαιτούνται ή θα 
απαιτηθούν καθ' όλη την διάρκεια της Σύµβασης για την αποδοτική παραλαβή, µεταφορά 
και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 
µονίµως, ή και όσα άλλα εκτάκτως απαιτηθούν καθ ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης 
επί τόπου της ΕΕΛΘ  για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς 
και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος. 
Τα οχήµατα φόρτωσης, µεταφοράς & απόθεσης, που θα χρησιµοποιηθούν ή θα µισθωθούν 
από τον Π.Υ., θα είναι φορτηγά ανατρεπόµενα ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ  τουλάχιστον 15κ.µ. και θα 
διαθέτουν όλα τα έγγραφα καταλληλότητας (ΚΤΕΟ, κλπ). Όλες οι δαπάνες συντήρησης-
επισκευής τους, τελών, ασφαλίστρων κλπ βαρύνουν τον ΠΥ.  
 
δ) ∆απάνες αναλωσίµων, υλικών και προσωπικού για την παραλαβή, µεταφορά και τελική 
αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος. 
 
ε) ∆απάνες για κάθε είδους φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, µεταφορές, τέλη, εισφορές, 
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κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της ανάθεσης της 
υλοποίησης της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος. 
Κατ εξαίρεση, αυξοµειώσεις σε φόρους του ∆ηµοσίου, που βαρύνουν άµεσα το τίµηµα 
παροχής υπηρεσιών, βαρύνουν τον Π.Υ, µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα 
το οφειλόµενο τίµηµα παροχής υπηρεσιών. (∆εν ισχύει για το φόρο εισοδήµατος ή τις 
τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού). 
 
στ) ∆απάνες ασφάλισης και αποζηµίωσης για ατυχήµατα από ευθύνη του Ανάδοχου που 
ενδεχοµένως θα προκληθούν στο προσωπικό του, στο προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή σε 
τρίτους που εµπλέκονται ή όχι µε την υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και 
αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος και σε όλη την έκταση της εκτέλεσης της 
παρεχόµενης υπηρεσίας. 
 
ζ) ∆απάνες εµβολιασµών και οιωνδήποτε άλλων απαραίτητων µέτρων υγείας, για όλο 
ανεξαιρέτως το προσωπικό του Ανάδοχου και για τους εµπλεκόµενους στην υπόψη 
παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος.  
 
η) ∆απάνες προµήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του Ανάδοχου όλων των 
απαιτούµενων για την υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του 
ξηραµένου προϊόντος ατοµικών και οµαδικών εφοδίων προστασίας, καθώς και εργαλείων 
για ασφαλή εργασία. 
 
θ) ∆απάνες εφαρµογής µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα) και της δηµόσιας υγείας, καθώς και αποφυγής περιβαλλοντικών 
οχλήσεων είτε εντός, είτε εκτός της ΕΕΛΘ, και καθ' όλο το εύρος των δραστηριοτήτων 
που απορρέουν από τη Σύµβαση. 
 
ι) ∆απάνες για τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες, οι οποίες προηγουµένως θα τύχουν της 
έγκρισης της ΕΥΑΘ Α.Ε., που ενδεχοµένως απαιτηθούν επί της ΕΕΛΘ για την εύρυθµη 
µεταφορά και αποµάκρυνση του ξηραµένου προϊόντος από την Μονάδα Ξήρανσης. 
 
ια) ∆απάνες για όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία απαιτούνται 
κατά τη φόρτωση, µεταφορά, υποδοχή, ενδιάµεση ή προσωρινή αποθήκευση και 
αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος, λόγω των υφιστάµενων κινδύνων αυτανάφλεξης, 
έκρηξης και περιβαλλοντικών οχλήσεων λόγω οποιασδήποτε αιτίας που µνηµονεύεται 
ρητά ή µη στη Σύµβαση (καθυστερήσεις, ανωτέρα βία, εµπόδια παραλαβής κ.ά.). 
 

ιβ) ∆απάνες για αδειοδοτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις έναντι των οικείων αρµόδιων 
αρχών (µελέτες, πιστοποιητικά, τήρηση ηµερολογίου και µητρώου κ.ά.) στα πλαίσια της 
υλοποίησης της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος. Οι 
υπόψη µελέτες, πιστοποιητικά, αλληλογραφία και λοιπά στοιχεία που θα υποβάλλονται σε 
αρµόδιους φορείς καθώς και τα απαντητικά έγγραφα των αρµοδίων αρχών προς τον 
Ανάδοχο στα πλαίσια της υπόψη παροχής υπηρεσιών θα κοινοποιούνται στο σύνολό τους 
στην ΕΥΑΘ Α.Ε. παράλληλα µε την υποβολή ή παραλαβή τους από τον Ανάδοχο. 
 

ιγ) ∆απάνες χηµικών, µικροβιολογικών  και άλλων αναλύσεων (σε διαπιστευµένα 
εργαστήρια) του ξηραµένου προϊόντος και λοιπών υλικών, οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες στα πλαίσια της υλοποίησης της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησής του. 
Τα εκάστοτε αποτελέσµατα των αναλύσεων, καθώς και σχετικών αναλύσεων που 
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κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τρίτους στα πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσιών 
θα κοινοποιούνται άµεσα στην ΕΥΑΘ Α.Ε.  
 
ιδ)  ∆απάνες, στην περίπτωση αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος στο έδαφος, για την 
εκπαίδευση και επίβλεψη των χρηστών, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων 
µέτρων, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή αξιοποίηση. 
 
ιε) ∆απάνες γραµµατειακής υποστήριξης του ΠΥ, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, 
δηµοσιεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσας.     
 
ιστ)  ∆απάνες για τυχόν πρόστιµα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των 
υπηρεσιών από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές,  και οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΠΥ 
 
 
Άρθρο 12ο  
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 
1. Ο Π.Υ. πρέπει να προσδιορίσει, στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Η 
εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του αρχικού Π.Υ. 

 
2.  Είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της σύµβασης, επιπρόσθετα, η ανάθεση υπεργολαβίας 

που δεν προσδιορίστηκε στην προσφορά του αναδόχου σε έκτακτες περιπτώσεις ή 
απρόβλεπτα γεγονότα, κατόπιν εγκρίσεως του αρµοδίου προς τούτο οργάνου της 
ΕΥΑΘ Α.Ε.  

 
 

Άρθρο 13ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψήφιου παρέχοντα 

υπηρεσίες σ΄ αυτόν, και κατά των πράξεων της διαδικασίας του διαγωνισµού 
επιτρέπεται ένσταση. 

 
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ ΑΕ, ως 

εξής: 
 

         α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του    
διαγωνισµού . 

         β. Κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
της συµµετοχής υποψηφίου παρέχοντα υπηρεσίες σ΄ αυτόν, ως και κατά του 
τύπου ή του περιεχοµένου των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι τις επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη 
διενέργειά του ή την ανακοίνωση του σχετικού πρακτικού. Η ένσταση κατά της 
συµµετοχής υποψηφίου  παρέχοντος υπηρεσίες στο διαγωνισµό, κοινοποιείται εντός 
της αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται.  
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Στην περίπτωση β οι ενστάσεις µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού –Τµήµα 
Προµηθειών γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα 
έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων µε δαπάνες τους.  
Επίσης, η Επιτροπή συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει µαζί µε τις 
ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στο οποία οι ενστάσεις 
στηρίζονται, στο ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ.  
 

3. Στην περίπτωση 2.α. της προηγούµενης παραγράφου, επί της ενστάσεως αποφαίνεται 
το Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΘ  το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν τη 
διενέργεια του διαγωνισµού. Στην  περίπτωση  2.β. της προηγούµενης παραγράφου, 
επί των ενστάσεων αποφαίνεται  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

 
4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε κοινοποίηση µη 

εξαιρουµένης της αποστολής µε τηλεοµοιοτυπία. 
 
Άρθρο 14ο  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα οριζόµενα ως συµβατικά στοιχεία, µε βάση τα οποία θα γίνει η  κατακύρωση και η 
παροχή των υπηρεσιών, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 
περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:  

• Οι Γενικοί Όροι 
• Οι Ειδικοί Όροι   
• Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Π.Υ. από την ΕΥΑΘ ΑΕ 
• Η Οικονοµική Προσφορά 
• Το χρονοδιάγραµµα-πρόγραµµα παροχής της υπηρεσίας, όπως αυτό θα εγκριθεί 

τελικά από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 
 
Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία, κατά την διάρκεια 
της παροχής υπηρεσιών, θα υπερισχύει η Σύµβαση, όπως θα υπογραφεί µετά την έγκριση 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εκτός από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.  
 
Άρθρο 15ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών στοιχείων που έχουν 
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 
συνιστούν λόγο απόρριψης των προσφορών. 
Η προσφορά θα είναι διαρθρωµένη σύµφωνα µε τη µορφή της παρούσας διακήρυξης 
σηµείο προς σηµείο και θα υπάρχουν στο κείµενο όλες οι αντίστοιχες παραποµπές.  
∆ιευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών προς αξιολόγηση: 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζόµενου για λόγους που 
αφορούν την πληρότητα του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και νοµιµότητα των 
σχετικών δικαιολογητικών, υποχρεούται να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους 
διαγωνιζόµενους να «αποσαφηνίσουν» ή να «συµπληρώσουν» τα υποβληθέντα στοιχεία του 
φακέλου, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. 
Τα µόνα στοιχεία τα οποία δεν επιδέχονται συµπλήρωση είναι εκείνα για τα οποία υπάρχει 
σαφής αναφορά στην παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία αποκλεισµού.  
Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο των εγγράφων που 
ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συµπλήρωση» των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
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προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε τα ήδη υποβληθέντα 
στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής τη συνδροµή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις της παρούσας.  
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους 
σχετικούς πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και 
επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο καταλληλότητας των διαγωνιζόµενων, τα   υποβληθέντα 
στοιχεία.  
 
Άρθρο 16ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
1. Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας και αποσφράγισης των 
προσφορών κατά την καθορισµένη στην διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα. Πριν την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί µε το 
Τµήµα Πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές 
και σε καταφατική περίπτωση παραλαµβάνονται και αυτές οι προσφορές. Προσφορές 
που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού για επιστροφή ως 
εκπρόθεσµες (µε τις προϋποθέσεις και του άρθρου 6).  

 
2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία µόνο αυτών που 
υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους: 

    
    α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. Αριθµούνται και µονογράφονται  από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
και τα στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών. Οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την επιτροπή και 
φυλάσσονται µε ευθύνη του προέδρου της. 

    β. Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν  
γνώση των φακέλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 

    γ. Μετά την εξέταση των προσφορών, η επιτροπή σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα 
υποβληθέντα έγγραφα και διαπιστώνει την συµβατότητα τους σε σχέση µε τους όρους 
της παρούσης. Στην συνέχεια συντάσσει το σχετικό πρακτικό µε τα αποτελέσµατα και 
όσοι από τους διαγωνιζόµενους δεν πληρούν τους όρους της παρούσης  αποκλείονται. 
Ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής η οποία και αποστέλλεται στους 
ενδιαφερόµενους µε τηλεοµοιοτυπία. 

    δ. Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι 
οικονοµικών προσφορών, αλλά  επιστρέφονται, µετά την κρίση επί τυχόν ενστάσεων. 

3. α. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν 
αποδεκτές επαναφέρονται στην επιτροπή διαγωνισµού για την αποσφράγιση τους κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο σχετικό ειδοποιητήριο. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών  αποσφραγίζονται µετά την κρίση επί των τυχόν ενστάσεων, 
και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες προσφορές. Κατά το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών, οι ενδιαφερόµενοι θα λάβουν γνώση  των τιµών που 
προσφέρθηκαν. Η µη παρουσία ενός ή περισσότερων εκ των συµµετεχόντων σε 
οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια του διαγωνισµού, δεν αποτελεί λόγο αναστολής 
του. 
β. Οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις, σε Πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την 
προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή της στήλης «Προσφερόµενη τιµή παραλαβής 
ξηραµένου προϊόντος» του Πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς) ο οποίος 
υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής και αποτελεί µέρος του Πρακτικού της. 
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       Αναλυτικά η διαδικασία θα έχει ως εξής: 
       -Αµέσως µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή θα ελέγξει την 

ορθότητα συµπλήρωσης του Πίνακα κάθε οικονοµικής προσφοράς. Αν διαπιστωθούν 
σφάλµατα στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων 
που επιφέρουν αποκλεισµό), όπως διαφορές µεταξύ ολόγραφης και αριθµητικής τιµής 
οπότε υπερισχύει η ολόγραφη τιµή ή υπολογιστικά σφάλµατα στια γινόµενα ή στη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή θα διορθώσει τα σφάλµατα και θα αναγράψει την ορθή 
οικονοµική προσφορά. 

      -Η Επιτροπή κατατάσσει τους διαγωνιζόµενους κατά σειρά µειοδοσίας, σύµφωνα µε 
την τιµή της στήλης Προσφερόµενη τιµή παραλαβής Ξηραµένου Προϊόντος, 2η στήλη 
του Πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς. 
-Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή ανά τόνο προϊόντος 
βρίσκεται στην αρχή της κατάταξης και αποτελεί τον προσωρινό ανάδοχο για το 
σύνολο της ποσότητας που αναγράφεται στη στήλη «Παραλαµβανόµενη Ποσότητα 
Ξηραµένου Προϊόντος», πρώτη στήλη του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς για την 
οποία έχει υποβάλλει προσφορά.  
-Εφόσον καλυφθεί η προβλεπόµενη συνολική παραγόµενη ποσότητα, των 6.000 τόνων 
ξηραµένου προϊόντος, η διαδικασία ολοκληρώνεται.  
-Εφόσον δεν έχει καλυφθεί η προβλεπόµενη συνολική παραγωγή ξηραµένου 
προϊόντος, η τυχόν υπολειπόµενη ποσότητα ξηραµένου προϊόντος η οποία δεν έχει 
διατεθεί καλείται υπόλοιπο. Εφόσον υφίσταται υπόλοιπο εξετάζεται η προσφορά του 
αµέσως επόµενου στην κατάταξη διαγωνιζόµενου. Αυτός αποτελεί προσωρινό 
ανάδοχο για την ποσότητα που αναγράφεται στη στήλη «Παραλαµβανόµενη 
Ποσότητα Ξηραµένου Προϊόντος», πρώτη στήλη του Πίνακα Οικονοµικής 
Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει προσφορά, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το 
υπόλοιπο. Εάν η ως άνω ποσότητα υπερβαίνει το υπόλοιπο τότε ο συγκεκριµένος 
διαγωνιζόµενος αποτελεί προσωρινό ανάδοχο για το υπόλοιπο και η διαδικασία 
ολοκληρώνεται.  
-Το ως ανωτέρω βήµα επαναλαµβάνεται µέχρι να εξαντληθεί το σύνολο της 
προβλεπόµενης παραγόµενης ποσότητας ήτοι 6.000 τόνοι ξηραµένου προϊόντος.  

       Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που προαναφέρθηκε η Επιτροπή προσδιορίζει την 
συνολική ποσότητα του ξηραµένου προϊόντος που αντιστοιχεί σε κάθε προσωρινό 
ανάδοχο και καταρτίζει Τελικό Πίνακα στον οποίο καταγράφει τους προσωρινούς 
αναδόχους και για έκαστο από αυτούς την παραλαµβανόµενη ποσότητα ξηραµένου 
προϊόντος (τόνοι προϊόντος) που του αντιστοιχεί, την προσφερόµενη τιµή παραλαβής 
ξηραµένου προϊόντος (€/τόνο) που αυτός έχει προσφέρει, την προκύπτουσα δαπάνη 
(€) η οποία αποτελεί το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο για κάθε προσωρινό 
ανάδοχο, πλέον ΦΠΑ. 

       Στην περίπτωση κατά την οποία στον τελευταίο προσωρινό ανάδοχο αντιστοιχεί 
παραλαµβανόµενη ποσότητα µικρότερη από αυτή που είχε περιληφθεί στην 
Οικονοµική Προσφορά του, οι υπόλοιποι προσωρινοί ανάδοχοι ενηµερώνονται από 
την Επιτροπή ότι εάν ο τελευταίος προσωρινός ανάδοχος αρνηθεί να συνεχίσει τη 
διαδικασία προς το σκοπό της σύναψης σύµβασης, τότε θα χρησιµοποιηθούν από την 
Επιτροπή σχετικά στοιχεία των Οικονοµικών Προσφορών τους σύµφωνα µε τη σειρά 
κατάταξής τους, στα πλαίσια προσδιορισµού δυνατότητας επαύξησης της 
παραλαµβανόµενης ποσότητας ξηραµένου προϊόντος από πλευράς έκαστου εξ αυτών, 
προκειµένου να κατανεµηθεί η ποσότητα που αρχικά αντιστοιχούσε στον τελευταίο 
προσωρινό ανάδοχο. 

       Σε περίπτωση που και µετά και την ως ανωτέρω διαδικασία αποµένει υπόλοιπο η 
ΕΥΑΘ ΑΕ µετά από απόφαση του ∆Σ θα µπορεί να απευθυνθεί προς σκοπό της 
παραλαβής του σε επόµενους διαγωνιζόµενους από την κατάταξη κατά σειρά 
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µειοδοσίας.  
γ. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης περισσότερων οικονοµικών προσφορών και 
εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση ανάδειξης όλων ως αναδόχων, διενεργείται κλήρωση 
από το ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν 
πρόσκλησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές µε τρόπο που 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.  
δ. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει το πρακτικό της, καταγράφοντας την τελική 
κατανοµή του προϊόντος στους διαγωνιζόµενους µε βάση την ανωτέρω  διαδικασία  
βάσει της οποίας προκύπτει/ουν ο/οι προσωρινός/οι ανάδοχος/οι.  
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το 
πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στο ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ για την έγκριση 
του αποτελέσµατος και την κατακύρωση της ανάθεσης της σύµβασης.  
Η υπογραφή της σύµβασης µε τον/τους Ανάδοχο/ους θα οριστικοποιηθεί µετά την 
προσκόµιση από τον/τους προσωρινο/ούς ανάδοχο/ους των απαραίτητων εγγυήσεων, 
εγγράφων κλπ για την παροχή υπηρεσίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της 
παρούσας.  

 
Άρθρο 17ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ 
1.   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ κατακυρώνει το διαγωνισµό εκτός εάν 

θεωρήσει µη συµφέρον το αποτέλεσµά του, οπότε έχει το δικαίωµα να τον ακυρώσει 
αζηµίως για την ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα κληθούν  µε σχετικό 
έγγραφο µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε  (15) ηµερών οι προσφέροντες που 
προκρίθηκαν,  να προσέλθουν για την υπογραφή  των συµβάσεων, και την κατάθεση 
των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, καθώς και της 
υπεύθυνης δήλωσης περί ασφαλίσεων του άρθρου 39 της παρούσας. 

      Επίσης, θα προσκοµίζεται το κοινοπρακτικό σε περίπτωση που ο Π.Υ. είναι 
κοινοπραξία (3.Β.Ια.8ε). 

 
2.  Ο προσφέρων υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο 
µέσα στην ταχθείσα προθεσµία. Ο χρόνος έναρξης της παροχής υπηρεσιών αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στο κείµενό της.  

 
3. Εάν κάποιος από τους προσφέροντες στους οποίους έγινε η κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, ή δεν προσκοµίσει την  
εγγυητική επιστολή κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, 
ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ, σύµφωνα και µε 
τα κατωτέρω αναφερόµενα. Επίσης η ΕΥΑΘ δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόµενο/ους κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο/ους, σύµφωνα µε την προσφερόµενη 
τιµή της Οικονοµικής τους Προσφοράς, προκειµένου να εξετάσει την ανάθεση σε 
αυτόν/ους των ποσοτήτων που είχαν κατακυρωθεί στον προσωρινό ανάδοχο που δεν 
συµµορφώθηκε ως ανωτέρω.  
Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσίας και µετά 
την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση εντός 
προθεσµίας 15 ηµερών από την σχετική πρόσκληση και δεν προσέλθει εντός της 
προθεσµίας αυτής, για να υπογράψει την Σύµβαση, να προσκοµίσει και καταθέσει κατά 
την προσέλευσή του προς υπογραφή της Σύµβασης, την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, υπόκειται, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης µε υπαιτιότητά του, σε επιβολή 
ποινικής ρήτρας πεντακοσίων (500) €, η οποία εισπράττεται µε κατάπτωση ανάλογου 
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µέρους της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης πλέον 
των 15 ηµερών, ο Προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή την ανάθεση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, και η 
ΕΥΑΘ Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του Ανάδοχου, και δύναται να 
εκτελέσει την υπηρεσία µε άλλους Ανάδοχους, µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Το 
υπόλοιπο της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 
ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας που 
υπέστη, από την µη υπογραφή της Σύµβασης.  

 
4. Οι τιµές µε τις οποίες έγινε η κατακύρωση παραµένουν σταθερές µέχρι την  παραλαβή 
ολόκληρης της συµβατικής παροχής υπηρεσιών.  

     Το εκάστοτε ισχύον ποσοστό φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), βαρύνει την ΕΥΑΘ 
ΑΕ. 

 
Άρθρο 18ο     
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο παρέχοντες υπηρεσίες στους οποίους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν 
κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της αξίας κάθε σύµβασης, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Επίσης ισχύουν τα σηµεία 1, 2, 5, 6, 8 του άρθρου 4 της παρούσας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 
4 και τον αριθµό της σχετικής σύµβασης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Η εν λόγω 
εγγύηση θα περιλαµβάνει τον όρο ότι ισχύει µέχρι την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής και µέχρι την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της ΕΥΑΘ 
ΑΕ (άρθρο 41). Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ως ισχυρή εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αορίστου χρόνου.  
 
Άρθρο 19ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η παραλαβή και διαπίστωση  καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, από τεχνικής 
άποψης, θα διενεργείται από Επιτροπή Επίβλεψης (ΕΕ) που θα συσταθεί από την ΕΥΑΘ 
ΑΕ.  
Η Επιτροπή αµέσως µετά την υπογραφή της/των συµβάσης/εων, σε συνεργασία µε τους 
αναδόχους, εκπονεί το πρόγραµµα –χρονοδιάγραµµα αποµάκρυνσης του ξηραµένου 
προϊόντος, σύµφωνα µε τα στοιχεία των συµβάσεων που θα υπογραφούν και τις ποσότητες 
που κάθε ανάδοχος πρέπει να παραλάβει, σε εβδοµαδιαία βάση  (άρθρα 27, 34).  
Η Επιτροπή συντάσσει και εκδίδει το Πρωτόκολλο για την τµηµατική παραλαβή-
διαπίστωση παροχής υπηρεσιών από τεχνικής άποψης, ανά µήνα (άρθρο 21). Επίσης, 
συντάσσει και εκδίδει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, εφόσον οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε τις συµβατικές προδιαγραφές (άρθρο 41). Τα 
πρωτόκολλα αυτά (τµηµατικής και οριστικής παραλαβής), µε τα οποία γίνεται και η 
καταβολή των αντίστοιχων ποσοστών του συνολικού τιµήµατος,  ελέγχονται και 
εγκρίνονται  από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ και ακολούθως 
αποτελούν τις απαιτούµενες βεβαιώσεις για τις πληρωµές από την ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού. 
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Άρθρο 20ο  
ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Η Επιτροπή Επίβλεψης -παρακολούθησης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ), θα 
εκτελεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για να διαπιστώσει τυχόν πληµµελή παροχή 
υπηρεσιών από τεχνικής άποψης. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής παροχή υπηρεσιών, µετά από αναφορά  της 
ΕΕ προς τον  ∆ιευθυντή Εγκαταστάσεων και συνακόλουθη εισήγηση αυτού προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ΕΥΑΘ ΑΕ (σύµφωνα και µε το άρθρο 35) δικαιούται να 
ακυρώσει τη Σύµβαση και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και να καταλογίσει στον Π.Υ. τυχόν ζηµιές από τις πράξεις ή παραλείψεις του ή να 
επιβάλλει ποινικές ρήτρες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 32 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21ο  
 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    
1. Η πληρωµή θα γίνεται κάθε µήνα. Η πραγµατοποίηση των πληρωµών και η εκκαθάριση 
όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της σύµβασης,  γίνεται µε βάση τους 
λογαριασµούς που συντάσσονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 
 
2.  Μετά τη λήξη κάθε µηνιαίας παροχής υπηρεσιών, ο Π.Υ. συντάσσει λογαριασµό του 
οφειλόµενου σ’ αυτόν ποσού, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και σύµφωνα µε το άρθρο 11 
του Τιµολογίου Προσφοράς.  
Οι λογαριασµοί θα συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί, µε συνοπτικό πίνακα από την αρχή 
της σύµβασης. Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται ποσά που πληρώθηκαν µε τους 
προηγούµενους λογαριασµούς.  
Για τον υπολογισµό του µηνιαίου τιµήµατος, θα λαµβάνεται υπόψη η ποσότητα του 
ξηραµένου προϊόντος που παραλήφθηκε, µεταφέρθηκε και αξιοποιήθηκε επιτυχώς κατά τη 
διάρκεια της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. 
Η ποσότητα του ξηραµένου προϊόντος η οποία θα λαµβάνεται υπόψη στον προσδιορισµό 
του προς πληρωµή τιµήµατος, θα προκύπτει βάσει στοιχείων επιβεβαιωµένων και 
επικυρωµένων από κοινού εκ µέρους της αρµόδιας Επιτροπής της ΕΥΑΘ ΑΕ και του 
Ανάδοχου, για την καλή και έντεχνη υλοποίηση του αντικειµένου της παραλαβής, 
µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος. Ειδικότερα, η υπόψη ποσότητα θα 
προκύπτει από τα ζυγολόγια του ξηραµένου προϊόντος που παρελήφθη και µεταφέρθηκε 
στη/στις εγκατάσταση/σεις αξιοποίησης κατά την αντίστοιχη περίοδο του προς πληρωµή 
τιµήµατος. 
Ρητά καθορίζεται ότι θα πιστοποιούνται µόνο οι ποσότητες παραληφθέντος ξηραµένου 
προϊόντος, για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία που να πιστοποιούν ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποδοχή στις αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις για τελική αξιοποίηση. 
Ο Ανάδοχος, µε την υποβολή της προσφοράς του, δεσµεύεται ότι θα παραλαµβάνει από 
την ΕΕΛΘ ποσότητα ξηραµένου προϊόντος, σύµφωνα µε την σύµβαση και προσφορά του, 
συµµορφούµενος µε το πρόγραµµα παραλαβής που θα εκπονεί και θα του κοινοποιεί η 
ΕΥΑΘ ΑΕ. 
Το τίµηµα που θα καταβάλλεται για την υπόψη παροχή υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα 
υπολογίζεται αµέσως µετά το τέλος της προς πληρωµή περιόδου µε βάση την 
πιστοποιηθείσα ποσότητα ξηραµένου προϊόντος επί την αντίστοιχη τιµή µονάδας που έχει 
προσφέρει ο Ανάδοχος, εφόσον ο Ανάδοχος έχει συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις 
του και αφού προηγουµένως αφαιρεθούν από το τίµηµα τυχόν ποινικές ρήτρες. 
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Η πληρωµή της µηνιαίας αξίας παροχής υπηρεσιών γίνεται µε εξόφληση της αντίστοιχης 
συµβατικής αξίας, µετά την τµηµατική ανά µήνα παραλαβή από τεχνικής απόψεως και την 
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη ∆/νση Οικονοµικού. 
 
3. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη 
και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών, τυχόν λογαριασµοί που πληρώθηκαν από την 
ΕΥΑΘ ΑΕ ενώ βαρύνουν τον Π.Υ. κλπ., οπότε γίνεται σχετική µνεία, παρακράτηση αξίας 
τυχόν χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του Π.Υ. 
και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο.  
 
Για την πληρωµή, του εγκεκριµένου λογαριασµού θα υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού εκτός από το σώµα αυτού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι : 
       α.    Πρωτόκολλο Παραλαβής (συντάσσεται από την ΕΥΑΘ). 
       β.    Τιµολόγιο  µε την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ, από αριθµηµένο στέλεχος  

  τιµολογίου  θεωρηµένο σύµφωνα µε το νόµο, καθώς και διπλότυπο κατάθεσης  
  φόρου εισοδήµατος του Π.Υ. 

γ. Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη          
ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ. 

       δ.    Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
 

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται εντός ενός µήνα από  την περιέλευση των ανωτέρω 
στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, µε επιταγή στο όνοµα του Π.Υ. εισπρακτέα από Τράπεζα.  
 
4. Χρηµατικά ποσά ποινικής ρήτρας, λογαριασµών κλπ. δύναται να παρακρατεί η ΕΥΑΘ 
ΑΕ από τα µη εξοφληθέντα τιµολόγια και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
Άρθρο 22ο 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει τη δυνατότητα µείωσης του αντικειµένου της Σύµβασης έως 25%, 
σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προµηθειών Λήψεως Υπηρεσιών Μισθώσεων & 
Εκµισθώσεων» της ΕΥΑΘ ΑΕ και µετά από Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. 
Σε περίπτωση µείωσης του αντικειµένου θα γίνεται και η ανάλογη µείωση του συνολικού 
τιµήµατος, αποκλειοµένου κάθε αποζηµιωτικού δικαιώµατος του Αναδόχου εκ της λήψης 
τέτοιας απόφασης. 
Επίσης είναι δυνατή η χρονική παράταση της σύµβασης χωρίς αύξηση του οικονοµικού 
αντικειµένου της σύµβασης για αντικειµενικούς λόγους (ενδεικτικά λόγους διεργασιών, 
ανεπαρκή ποσότητα παραγόµενου προϊόντος, δυσµενείς καιρικές συνθήκες κλπ). 

 
Άρθρο 23ο 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΕΥΑΘ ΑΕ, και 
συνεπώς ισχύουν οι αντίστοιχες κρατήσεις, κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση 
καταβολής τους.  
 
Άρθρο 24ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των 
προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την 
εκτέλεση των συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της 
Θεσσαλονίκης. 
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Οι  έννοµες  σχέσεις που  δηµιουργούνται  από  την  ∆ιακήρυξη  και  την  Σύµβαση  
διέπονται  από  το  Ελληνικό  ∆ίκαιο. 

 
Άρθρο 25o 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ _∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
Όλες οι δαπάνες δηµοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών 
βαρύνουν τον/τους  Π.Υ. που θα αναδειχθούν και θα παρακρατηθούν από το τίµηµα 
του πρώτου µήνα. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός αναδόχων το ποσό θα 
επιµεριστεί και θα βαρύνει τον κάθε ανάδοχο ανάλογα µε το συµβατικό οικονοµικό 
αντικείµενό του. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Άρθρο 26o 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Η παροχή υπηρεσιών αφορά στην παραλαβή, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, και 
αξιοποίηση επί πέντε (5) µήνες, του προϊόντος της µονάδας ξήρανσης αφυδατωµένης 
ιλύος που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης στη Σίνδο 
(ΕΕΛΘ) (εφεξής "ξηραµένου προϊόντος"), µε την υλοποίηση των πιο κάτω 
δραστηριοτήτων, οι οποίες οφείλουν να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία και µε αποκλειστική ευθύνη του ΠΥ: 

�  παραλαβή από τα σιλό αποθήκευσης της µονάδας ξήρανσης αφυδατωµένης ιλύος 
των ποσοτήτων παραγόµενου ξηραµένου προϊόντος που σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
υποχρεούται να παραλαµβάνει ο ΠΥ  και φόρτωση σε κατάλληλα οχήµατα ή άλλα 
µεταφορικά µέσα, µε τελικό προορισµό τις εγκαταστάσεις –χώρους αξιοποίησης 
του  ξηραµένου προϊόντος, και 

�  αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος σε νόµιµα αδειοδοτηµένες προς τούτο 
εγκαταστάσεις-χώρους. 

Εφεξής το σύνολο των παραπάνω διαδικασιών θα αναφέρεται συνοπτικά ως "παραλαβή, 
µεταφορά και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος". 
∆ιευκρινίζεται ότι στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνεται πέραν του 
όρου "Πάροχος Υπηρεσιών-ΠΥ" και ο όρος "οι ΠΥ ", ο οποίος αφορά στους ΠΥ, στην 
περίπτωση που ενδεχοµένως προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι από τον 
∆ιαγωνισµό για την ανάθεση της παρούσας παροχής υπηρεσιών. 
Τέλος η αναφορά στο ξηραµένο προϊόν, εφόσον δεν διευκρινίζεται διαφορετικά, αφορά 
στην ποσότητα ξηραµένου προϊόντος που θα παραλαµβάνει ο ΠΥ, στα πλαίσια της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 27o 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΠΥ )  

1. Ο Ανάδοχος ή Πάροχος Υπηρεσιών (ΠΥ) της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης 
του ξηραµένου προϊόντος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί το ανωτέρω περιγραφόµενο 
αντικείµενο, χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση, εκτός από τυχόν περιπτώσεις που ρητά 
αναφέρονται στην παρούσα. 
 
2. Ο ΠΥ υποχρεούται να χρησιµοποιεί για την εκτέλεση της παραλαβής, µεταφοράς και 
αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος προσωπικό, ίδιο ή µη, που διαθέτει τα κατά νόµο 
απαιτούµενα προσόντα. 
 
3. Ο ΠΥ θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διάθεση του συνόλου των απαιτούµενων 
µέσων και εγκαταστάσεων για την παραλαβή, ενδιάµεση αποθήκευση (στην περίπτωση 
που απαιτηθεί), µεταφορά (οχήµατα, µηχανήµατα, κλπ.) εγκαταστάσεις / µονάδες για την 
τελική υποδοχή και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος. Επίσης, ο ΠΥ θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούµενων για 
την υλοποίηση της σύµβασης αδειοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Τέλος, 
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα µεριµνά για την εφαρµογή όλων των 
απαιτούµενων µέτρων ασφάλειας και υγιεινής καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
που θα εκτελεί (φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, κλπ.). 
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4. Ο ΠΥ θα παραλαµβάνει το ξηραµένο προϊόν από τα δύο σιλό αποθήκευσης της µονάδας 
θερµικής ξήρανσης αφυδατωµένης ιλύος της ΕΕΛΘ, µέγιστης ενεργής χωρητικότητας 
200m3 (ειδ.βάρος 0,7tn/m3) Το ξηραµένο προϊόν θα φορτώνεται σε κατάλληλα κλειστά 
οχήµατα / µεταφορικά µέσα του ΠΥ. ∆ιευκρινίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη 
συντονισµού των χειρισµών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της Μονάδας 
Ξήρανσης για την φόρτωση του ξηραµένου προϊόντος θα έχουν η ΕΥΑΘ ΑΕ και  η ΕΥ∆Ε 
Θεσσαλονίκης (για το διάστηµα που εκτελεί την αποδοτική λειτουργία της Μονάδας και 
µέχρι την παραλαβή της για χρήση από την ΕΥΑΘ ΑΕ). Επίσης ο ΠΥ θα συνεργάζεται µε 
τους άλλους αναδόχους λειτουργίας της ΕΕΛΘ και της Μονάδας Ξήρανσης αφυδατωµένης 
ιλύος.  Ο ΠΥ, υπό κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να ρυθµίζει τη ροή της διαδικασίας 
φόρτωσης ώστε αυτή να πραγµατοποιείται εντός ωραρίου από 07:00 έως 15:00, 
καθηµερινές, εκτός των επισήµων αργιών. Το ωράριο µπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως 
των αναγκών κατόπιν της έγκρισης της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα περιορισµένης και λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, 
προσωρινής αποθήκευσης διαθέσιµου ξηραµένου προϊόντος σε υφιστάµενο επί της ΕΕΛΘ 
χώρο απόθεσης. 
 

5. Με εξαίρεση περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. θεοµηνία, φυσική καταστροφή, απεργίες 
κλπ), για την πιστοποίηση των οποίων θα υπάρχει και η γραπτή σύµφωνη γνώµη της 
ΕΥΑΘ ΑΕ, ο ΠΥ θα παραλαµβάνει το ξηραµένο προϊόν από τα σιλό της µονάδας 
ξήρανσης σύµφωνα µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα που θα εκπονεί και θα του κοινοποιεί η 
ΕΥΑΘ Α.Ε., µε τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται εµπόδια στη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων της ΕΕΛΘ. 
Στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως 
αυτές που προαναφέρθηκαν ή άλλες, ο ΠΥ οφείλει να είναι σε θέση να διαθέσει, αµέσως 
µετά την λήξη της κατάστασης ανωτέρας βίας, και µετά από ειδοποίηση από την ΕΥΑΘ 
ΑΕ προς αυτόν (τηλεφωνική ή µε fax), όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό ώστε να 
παραλάβει µε αυξηµένους ρυθµούς την προσωρινά αποθηκευµένη ποσότητα του 
ξηραµένου προϊόντος, από τα σιλό της µονάδας ξήρανσης ή τους χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης. Στην περίπτωση αυτή που θα κληθεί δηλ. να αποµακρύνει µε αυξηµένους 
ρυθµούς την προσωρινά αποθηκευθείσα στην ΕΕΛΘ ποσότητα ξηραµένου προϊόντος, ο 
ΠΥ υποχρεούται να συµµορφωθεί χωρίς ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση. 
Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παραµονής του ξηραµένου προϊόντος στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης θα πρέπει να ελαχιστοποιείται, ώστε να µη δηµιουργούνται κίνδυνοι 
αυτανάφλεξης ή έκρηξης ή περιβαλλοντικές οχλήσεις. Επιπλέον, τόσο σε κανονικές όσο 
και σε έκτακτες καταστάσεις ο ΠΥ θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως στις οδηγίες της 
ΕΕ και στο πρόγραµµα παραλαβής-αποµάκρυνσης όπως αυτό θα διαµορφωθεί, µε στόχο 
να ελαχιστοποιείται η αποθηκευµένη στα σιλό ποσότητα ξηραµένου προϊόντος και 
παράλληλα µε την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς αποθήκευσης, να παρέχεται και η 
δυνατότητα εξισορρόπησης τυχόν αιχµών στη παραγωγή. Προς τούτο θα πρέπει, εφόσον 
είναι εφικτό, το ποσοστό πλήρωσης των σιλό να µην υπερβαίνει το 50% της συνολικής 
χωρητικότητας.  
 
6. Στις υποχρεώσεις του ΠΥ περιλαµβάνεται η προµήθεια, µίσθωση, λειτουργία και 
συντήρηση µε δικό του προσωπικό, αναλωσίµων, υλικών συντήρησης και χηµικών, κάθε 
είδους εργαλείων, εφοδίων, µηχανηµάτων, οχηµάτων, κλπ. µη ρητά κατονοµαζόµενων που 
ενδεχοµένως απαιτούνται για την οµαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση της παραλαβής, 
µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος. 
Ειδικότερα, ο ΠΥ υποχρεούται να προµηθευτεί, εγκαταστήσει, διαθέτει , λειτουργεί και 
συντηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης : 
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• Όλα τα απαραίτητα µεταφορικά και φορτωτικά µέσα και πάσης φύσεως µηχανήµατα 
και εξοπλισµό επί τόπου της ΕΕΛΘ ή και σε τυχόν ενδιάµεσους σταθµούς 
µεταφόρτωσης για την συνεχή και άρτια υλοποίηση της παραλαβής και µεταφοράς του 
ξηραµένου προϊόντος από την ΕΕΛΘ στο χώρο αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος. 
Ρητά αναφέρεται ότι η ευθύνη για ενδεχόµενη αλλοίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του ξηραµένου προϊόντος (κοκκοµετρία, ποιοτικά χαρακτηριστικά), 
λόγω διαδοχικών µεταφορτώσεων, βαρύνει αποκλειστικά τον ΠΥ. 

    Επιπλέον, ο ΠΥ υποχρεούται να διαθέτει και όλον τον εξοπλισµό ο οποίος δεν 
αναφέρεται ανωτέρω, αλλά απαιτείται για την ασφαλή εργασία καθ' όλα τα στάδια, 
σύµφωνα µε τον Νόµο και τη φύση της εν λόγω υπηρεσίας. 

• Τα απαραίτητα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και οµαδικής προστασίας των 
εργαζοµένων, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. 

• Ο ΠΥ οφείλει να προµηθεύει στο προσωπικό του τα ανωτέρω εφόδια, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε αυτά να βρίσκονται πάντοτε σε πληρότητα και σε καλή κατάσταση. 
Επιπρόσθετα ο ΠΥ οφείλει να ενηµερώσει το προσωπικό του για τους κινδύνους που 
συνδέονται µε τις υπόλοιπες εργασίες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της 
γενικότερης λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛΘ και της Μονάδας Ξήρανσης και να 
λάβει µέτρα αποφυγής οποιασδήποτε εµπλοκής του προσωπικού του στις εργασίες 
αυτές, έχοντας και την ευθύνη για ενδεχόµενο περιστατικό. 

 

7. Ο ΠΥ οφείλει να ενηµερωθεί και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κατά την 
παραλαβή και µεταφορά του ξηραµένου προϊόντος να τηρεί τους ισχύοντες 
περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν στη λειτουργία της ΕΕΛΘ και της Μονάδας 
Ξήρανσης  
 
8. Ο ΠΥ οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας 
(συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων αδρανοποιήσεων µε κατάλληλα µέσα) τα 
οποία απαιτούνται κατά τη φόρτωση, µεταφορά, υποδοχή, ενδιάµεση ή προσωρινή 
αποθήκευση και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος, λόγω πιθανών κινδύνων 
αυτανάφλεξης, έκρηξης και τυχόν περιβαλλοντικών οχλήσεων. 
 

9.  Για την αποµάκρυνση του ξηραµένου προϊόντος µε οµαλούς ρυθµούς και την καλλίτερη   
δυνατή εξυπηρέτηση του / των ΠΥ, η Ε.Ε. σε συνεννόηση µε τον/τους ΠΥ θα εκπονεί 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα παραλαβής - µεταφοράς, ανάλογα µε τις προβλέψεις για την 
παραγωγή, τις αποθηκευµένες ποσότητες ξηραµένου προϊόντος και την δυνατότητα 
του/των ΠΥ σε ηµερήσια και εβδοµαδιαία βάση για την αποµάκρυνση του ξηραµένου 
προϊόντος. Το πρόγραµµα θα κοινοποιείται εγκαίρως στους ΠΥ. Στην περίπτωση µη 
συµµόρφωσης των ΠΥ µε το πρόγραµµα, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
επιβάλει ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 32 της παρούσας Σ.Υ. 
 
Ειδικότερα, βάσει και της παραγωγής του ξηραµένου προϊόντος της Μονάδας Ξήρανσης 
θα αποδίδονται οι κατακυρωθείσες στους Αναδόχους ποσότητες προϊόντος µε βάση τις 
επόµενες κατευθυντήριες αρχές: 
-Κάθε ανάδοχος θα παραλάβει την ποσότητα του ξηραµένου προϊόντος που του έχει 
κατακυρωθεί στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισµού 
-Σηµαντικό στοιχείο για την διαµόρφωση του χρονδιαγράµµατος-προγράµµατος 
αποµάκρυνσης αποτελεί η δυνατότητα υποδοχής των µονάδων αξιοποίησης του 
παραλαµβανόµενου προϊόντος σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση ανάλογα µε την 
προτεινόµενη από τον ΠΥ µέθοδο αξιοποίησης  
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-Επίσης θα λαµβάνεται υπόψη και ο ρυθµός µε τον οποίων ο ΠΥ µπορεί να µεταφέρει το 
παραλαµβανόµενο ξηραµένο προϊόν σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση.  

-Στην περίπτωση οποιουδήποτε κωλύµατος του ΠΥ για την παραλαβή ποσότητας που έχει 
συµφωνηθεί βάση του προγράµµατος να αποµακρυνθεί θα πρέπει να υπάρχει άµεση και 
έγκαιρη σχετική ενηµέρωση της ΕΕ, ώστε να ρυθµίζεται η παραλαβή της συγκεκριµένης 
ποσότητας από άλλον ΠΥ στα πλαίσια της σύµβασής του. 
 
10. Η παραγόµενη ποσότητα ξηραµένου προϊόντος στο χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της Σύµβασης µέχρι την έναρξη της εκτέλεσής της, η οποία αναλογεί στον κάθε 
ΠΥ, περιλαµβάνεται στο συµβατικό αντικείµενό του και αυτός υποχρεούται να την 
παραλάβει άµεσα προς αξιοποίηση. 
 
11. Στην περίπτωση ΠΥ που εκτελεί/ούν την παρούσα παροχή υπηρεσιών µε διασυνοριακή 
µεταφορά του ξηραµένου προϊόντος, θα πρέπει άµεσα µετά την υπογραφή της Σύµβασης 
και όχι αργότερα από 15 ηµέρες από την υπογραφή της, ο (οι) άνω ΠΥ να προβεί(ούν)σε 
παραλαβή από τα σιλό της µονάδας ξήρανσης των ποσοτήτων ξηραµένου προϊόντος που 
του(ς) αναλογούν και σε προσωρινή αποθήκευσή τους, για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 
υλοποίηση της διασυνοριακής µεταφοράς και την αποµάκρυνσή τους από την ΕΕΛΘ. 
Η προσωρινή αποθήκευση ξηραµένου προϊόντος για τους ανωτέρω λόγους (διασυνοριακή 
µεταφορά) δεν θα υπερβαίνει τους δύο µήνες. 
Εφόσον είναι εφικτό µε απόφαση της ΕΕ σε συνεννόηση µε τους άλλους ΠΥ, µπορεί το 
πρόγραµµα αποµάκρυνσης να ρυθµίζεται έτσι ώστε,  κατά το χρόνο αναµονής έκδοσης 
των αδειών διασυνοριακής µεταφοράς το παραγόµενο προϊόν να αποµακρύνεται από τους 
άλλους ΠΥ στα πλαίσια των συµβάσεών τους, για να αποφεύγεται η προσωρινή 
αποθήκευση εκτός των σιλό.  
 

Άρθρο 28o 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΞΗΡΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Πληροφορίες όσον αφορά ποσότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόµενου 
ξηραµένου προϊόντος, περιλαµβάνονται στον Φάκελο του Έργου. 
2. Η µέγιστη ενεργή χωρητικότητα αποθήκευσης ξηραµένου προϊόντος στα 2 σιλό της 
µονάδας ξήρανσης επί της ΕΕΛΘ είναι συνολικά 200 m3. 
3. Θέσεις παραλαβής ξηραµένου προϊόντος προς διάθεση: 
Υφίσταται δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης στο συγκρότηµα των σιλό της 
µονάδας ξήρανσης επί της ΕΕΛΘ µέχρι 2 οχηµάτων µεταφοράς ξηραµένου προϊόντος, 
και η διάρκεια φόρτωσης εκτιµάται σε µία ώρα περίπου για χωρητικότητα οχήµατος 
25 m3. 
 
Άρθρο 29ο  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Με µέριµνα του Π.Υ. τηρείται Ηµερολόγιο. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται και θα 
αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για το ξηραµένο προϊόν, το οποίο παραλαµβάνεται και 
µεταφέρεται προς αξιοποίηση, µε αναφορά: στα αντίστοιχα ζυγολόγια, τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν, τις εκτελούµενες υπηρεσίες µε συνοπτικό τρόπο, τις εντολές 
και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, σε τυχόν έκτακτα περιστατικά και σε κάθε 
άλλο σχετικό µε την υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του 
ξηραµένου προϊόντος σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
Η ΕΥΑΘ ΑΕ µπορεί να ορίσει την καταγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών 
πληροφοριών, ή άλλων στοιχείων σχετικά µε την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση 
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του ξηραµένου προϊόντος, ή να ζητήσει από τον ΠΥ την τήρηση και άλλων στατιστικών 
στοιχείων. 
Το ηµερολόγιο υπογράφεται εις διπλούν από την ΕΕ και τον εκπρόσωπο του ΠΥ. Το ένα 
εκ των δύο αντιτύπων περιέρχεται στην ΕΥΑΘ ΑΕ  ενώ το δεύτερο παραλαµβάνεται από 
τον ΠΥ. 
 
Άρθρο  30ο  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Υ. 
1. Η διοίκηση, κατά την πορεία υλοποίησης του αντικειµένου της παραλαβής, µεταφοράς 
και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος, εκ µέρους του ΠΥ θα ασκείται από στέλεχός 
του, που θα διορισθεί από αυτόν. Το ως ανωτέρω στέλεχος του ΠΥ είναι υπεύθυνο για την 
έντεχνη, άρτια και ασφαλή υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του 
ξηραµένου προϊόντος. Επίσης πρέπει να συνεργάζεται µε την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προς 
αποφυγή προβληµάτων και να προβαίνει σε άµεση θεραπεία αυτών.  
 
2. Με την υπογραφή της Σύµβασης θα οριστεί από πλευράς ΠΥ ο Υπεύθυνος Ασφάλειας 
σύµφωνα µε το Νόµο,  στα πλαίσια της υλοποίησης της παραλαβής, µεταφοράς και 
αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος, για την λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων 
µέτρων υγιεινής και ασφάλειας τα οποία απαιτούνται κατά τη φόρτωση, µεταφορά, 
υποδοχή, ενδιάµεση ή προσωρινή αποθήκευση και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος. 
 
3. Ο Ανάδοχος, εκτός από τον ∆ιευθυντή (σηµείο 1), θα ορίσει και αναπληρωτή του (για 
περιπτώσεις απουσίας ή κωλύµατος), ο οποίος δύναται, εφόσον έχει τα απαραίτητα 
προσόντα, να αναλάβει και τον ρόλο του Υπεύθυνου Ασφάλειας. 
 
4. Όλα τα παραπάνω στελέχη οφείλουν να καταθέσουν, µε την υπογραφή της Σύµβασης, 
στην ΕΥΑΘ ΑΕ υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αποδέχονται τον διορισµό και τις 
ευθύνες τους. 
 
5. Ο διορισµός του υπόψη ∆ιευθυντή, σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει από τις 
ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του τον ΠΥ, που παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και 
εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 
Άρθρο  31o 

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ  Π.Υ. 

1. Ο Π.Υ. πρέπει να απασχολεί όλο το απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών 
προσωπικό, αναλόγως των αναγκών. 

  
2. Ο ΠΥ οφείλει να µεριµνήσει για όλα τα κατά τον Νόµο απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας 
των εργαζοµένων του εντός των εγκαταστάσεων της ΕΕΛΘ και υποχρεούται µε δικές του 
δαπάνες να εφοδιάσει το προσωπικό του µε όλα τα απαραίτητα ατοµικά και οµαδικά 
εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή παρεχόµενη υπηρεσία. 
 
3. Το προσωπικό του ΠΥ είναι υποχρεωµένο να τηρεί τις διαδικασίες εισόδου στην 
ΕΕΛΘ και τη Μονάδα Ξήρανσης. Απαγορεύεται η εκ µέρους του ΠΥ µεταφορά στις 
εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ οποιουδήποτε ατόµου το οποίο δεν σχετίζεται µε την 
παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος. Εξαίρεση στην 
απαγόρευση αυτή επιτρέπεται µόνο µε έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
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Άρθρο 32o 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 
 
1.  Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική ευθύνη, που 
βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα υπηρεσίες (Π.Υ.) και ανεξάρτητα από τις διοικητικές 
κυρώσεις, που θα του επιβάλλονται από τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας. 
 
2. Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύµβασης, η ΕΥΑΘ ΑΕ, καλεί τον πάροχο να 
προβεί  την άρση της παράβασης, σύµφωνα µε τις σχετικές  διατάξεις της σύµβασης και 
του νόµου. 
Μειώσεις αµοιβών, εφόσον δεν ορίζονται ρητά στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται µε 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Εγκαταστάσεων και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό της παροχής 
υπηρεσιών. 
 
3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του και ιδιαίτερα εφόσον δεν 
παραλαµβάνει σύµφωνα µε το πρόγραµµα την ποσότητα ξηραµένου προϊόντος που του 
αναλογεί, τότε η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να χρησιµοποιήσει άλλον Ανάδοχο για την 
παραλαβή, διαχείριση ή/και µεταφορά και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος, ενώ 
παράλληλα για τις ποσότητες αυτές θα επιβάλει στο µη συµµορφούµενο Ανάδοχο ποινική 
ρήτρα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη συνέχεια: 
Η ποινική ρήτρα ορίζεται για κάθε µέρα ίση µε το ένα τέταρτο (0,25) της µέσης ηµερήσιας 
αξίας της παροχής υπηρεσιών για τις πρώτες τριάντα (30) ηµέρες µη ικανοποιητικής 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών. Μετά τις πρώτες τριάντα (30) ηµέρες και µέχρι εξήντα 
(60) ηµέρες η επιβαλλόµενη ρήτρα θα ανέρχεται στο ήµισυ (0,50) της µέσης ηµερήσιας 
αξίας της παροχής υπηρεσιών. Μετά την παρέλευση εξήντα (60) ηµερών ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
Οι ποινικές ρήτρες θα αρχίσουν να ισχύουν δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την υπογραφή 
της Σύµβασης και θα είναι δυνατόν να επιβληθούν καθ' όλη την διάρκεια της Σύµβασης. 
Η µέση ηµερήσια αξία της παροχής υπηρεσιών ορίζεται ως το πηλίκο του ποσού για το 
οποίο υπογράφηκε η Σύµβαση, διαιρουµένου µε την διάρκεια της σύµβασης σε 
ηµερολογιακές ηµέρες. 
Οι ανωτέρω ρήτρες θα εφαρµόζονται εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Επίσης δεν θα εφαρµοστούν για το χρονικό διάστηµα των 60 πρώτων ηµερών ισχύος της 
Σύµβασης σε σχέση µε διασυνοριακή µεταφορά του ξηραµένου προϊόντος, αλλά µετά την 
παρέλευση 15 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης θα δύνανται να επιβληθούν 
ποινικές ρήτρες για την περίπτωση µη παραλαβής ξηραµένου προϊόντος από τα σιλό της 
µονάδας ξήρανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 
Εφόσον ο Ανάδοχος παρουσιάζει αδυναµία ή ανεπάρκεια στην οµαλή εκτέλεση του 
συµβατικού του αντικειµένου, η ΕΥΑΘ Α.Ε. του αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την 
άµεση συµµόρφωσή του µε τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. Στην 
περίπτωση που ο Ανάδοχος εντός 3 ηµερών από τη λήψη του εν λόγω εγγράφου δεν 
συµµορφωθεί, τότε η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να αναθέσει 
άµεσα κατά την κρίση της σε άλλον Ανάδοχο την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση 
του ξηραµένου προϊόντος. 
 
4. Σε περίπτωση που από τις αρµόδιες αρχές επιβληθούν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. πρόστιµα για 
τυχόν πρόκληση ρύπανσης από τον ΠΥ στο περιβάλλον, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα παρακρατήσει 
από τις πληρωµές του ΠΥ το ποσό των προστίµων αυτών. 
 
Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
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Άρθρο 33ο  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 1. Η υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος θα 
πραγµατοποιηθεί κατά τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήµης από ειδικευµένο 
προσωπικό. 
 
2. Ο ΠΥ υποχρεώνεται να µην παρακωλύει την εκτέλεση από άλλους ΠΥ του 
αντικειµένου της παρούσας παροχής υπηρεσιών που τους έχει ανατεθεί, καθώς και να 
µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών ή προµηθειών από άλλους εργολήπτες ή 
προµηθευτές που χρησιµοποιούνται από την ΕΥΑΘ Α.Ε., ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά 
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του, εντός του ωραρίου φόρτωσης, ώστε κανένα εµπόδιο 
να µην παρεµβάλλεται από αυτόν. 
 
3. Ο ΠΥ ως υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων κ.τ.λ., υποχρεούται να ανακοινώνει 
εγγράφως, χωρίς αµέλεια, στην ΕΥΑΘ ΑΕ, τις κατά την διάρκεια της παραλαβής, 
µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες 
σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα 
µέτρα ελέγχου, ασφαλείας, κ.τ.λ. καθώς και οποιεσδήποτε κυρώσεις τυχόν επιβληθούν σε 
αυτόν και έχουν σχέση µε την εκτελούµενη υπηρεσία. 

 Επίσης υποχρεούται µε δαπάνες του να αποκαθιστά τις τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν  
από υπαιτιότητά του.  
 
4. Ο ΠΥ µε τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό «Παραλαβή, Μεταφορά & Αξιοποίηση 
του Ξηραµένου Προϊόντος της Μονάδας Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης»  αποδέχεται ότι, για τη σύνταξη 
της οικονοµικής του προσφοράς, επισκέφθηκε τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, όπως είχε 
υποχρέωση και διαπίστωσε επί τόπου τους όρους και τις συνθήκες εκτέλεσης της 
παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος, ενηµερώθηκε για τις 
σχετικές διαδικασίες καθώς και για την µηχανική, χηµική και βιολογική σύσταση του 
ξηραµένου προϊόντος, ενώ ζήτησε και έλαβε κάθε απαραίτητη πληροφορία για την 
έντεχνη εκτέλεση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου προϊόντος. 
Ως εκ τούτου αποδέχεται πλήρως ότι δεν έχει καµιά αξίωση και δεν πρόκειται να 
προβάλει απαιτήσεις για αποζηµίωση ή προσαύξηση της αµοιβής του, λόγω συνθηκών ή 
καταστάσεων που δεν του τέθηκαν υπόψη προκειµένου να διαµορφώσει την οικονοµική 
του προσφορά. 
 
5. Ο ΠΥ οφείλει να υποβάλει µέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, προς 
έγκριση από την ∆/νση Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ, σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων 
περιστατικών (π.χ. τρόπος αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών κατά την προσωρινή 
αποθήκευση του ξηραµένου προϊόντος εντός της ΕΕΛΘ)  
 
6. Ο ΠΥ οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην ∆/νση Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ 
ΑΕ εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ) για την παραλαβή, µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση του ξηραµένου 
προϊόντος εντός της ΕΕΛΘ. Κατά την διάρκεια της Σύµβασης θα τηρείται  Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ο οποίος και θα επικαιροποιείται από τον ΠΥ. Αµφότερα 
θα τηρούνται µε ευθύνη του ΠΥ και θα είναι στη διάθεση της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
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7. Ο ΠΥ οφείλει να επιδείξει κάθε επιµέλεια κατά την παραλαβή, µεταφορά και 
αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος, και να λάβει κάθε προστατευτικό µέτρο, ώστε να 
αποφευχθεί πλήρως η διαφυγή οποιασδήποτε ποσότητας ξηραµένου προϊόντος στο 
περιβάλλον (εντός και εκτός των χώρων της ΕΕΛΘ) 
 
8. Ο ΠΥ οφείλει να ενηµερωθεί σχετικά και να εφαρµόζει τις ισχύουσες αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛΘ, και γενικότερα να λαµβάνει κάθε 
απαραίτητο µέτρο προκειµένου να προστατεύεται το περιβάλλον και να αποφεύγεται 
κάθε περιβαλλοντική όχληση. 
 

9. Σε περίπτωση κατά την οποία η µεταφορά και αξιοποίηση του ξηραµένου προϊόντος 
πραγµατοποιηθούν εκτός Ελλάδας, τότε ο ΠΥ αναλαµβάνει να υλοποιήσει τις σχετικές 
κοινοποιήσεις προς τις οικείες αρµόδιες αρχές, καθώς επίσης αναλαµβάνει την ευθύνη 
της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων (µεταξύ των οποίων για την σύσταση 
χρηµατικής εγγύησης ή ισοδύναµης ασφάλειας κ.ά. τις οποίες προβλέπει ο Κανονισµός 
1013/2006 όπως θα ισχύει για τον "κοινοποιούντα" ή άλλες αντίστοιχες) σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

10. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. (σε όλες τις 
βαθµίδες) και του ΠΥ θα πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ΠΥ 
είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε 
την ΕΥΑΘ Α.Ε., µέσω ορισµού και παρουσίας διερµηνέων. 
 
11. Η δηµοσιοποίηση ή δηµοσίευση σε επιστηµονική ανακοίνωση, στοιχείων καθώς και 
των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών που αφορούν την εκτέλεση του αντικειµένου της 
σύµβασης από τον Π.Υ., θα πρέπει να γίνεται µετά από σχετική ενηµέρωση και  έγκριση 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Επίσης δεν επιτρέπεται η λήψη δειγµάτων και η εκπόνηση ερευνητικών 
προγραµµάτων από τρίτους, χωρίς την έγκριση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. 
 
12. Εάν κατά την εκτέλεση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του ξηραµένου 
προϊόντος προκύψει ανάγκη για πρόσθετες µελέτες, εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις, έστω και 
µη ρητά κατονοµαζόµενες στην ∆ιακήρυξη, αυτές πρέπει να συνταχθούν και να εκδοθούν 
έγκαιρα µε δαπάνη, µέριµνα και επιµέλεια του ΠΥ. 

 
Άρθρο 34ο  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΕΕ)  
 
1. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση της παρεχόµενης 
υπηρεσίας, εκπροσωπούµενη από το προσωπικό επίβλεψης,  «επιτροπή επίβλεψης-ΕΕ  της 
∆/νσης  Εγκαταστάσεων του άρθρου 19 των γενικών όρων», το οποίο διευθύνει ο 
προϊστάµενος της  διευθύνουσας υπηρεσίας ( ∆/ντής Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ ΑΕ ) . Η 
ΕΥΑΘ ΑΕ  επιβλέπει την παροχή υπηρεσιών. Ο Π.Υ. όµως δεν απαλλάσσεται από τις 
ευθύνες που προκύπτουν. 
 
2. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από  την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Στα καθήκοντα των µελών της ΕΕ 
περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών στα πλαίσια της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης του 
ξηραµένου προϊόντος, και γενικά η τ ή ρ η σ η  τω ν  ό ρω ν  τ η ς  Σύ µ β α σ η ς  α π ό  τ ο ν  
Αν ά δ ο χ ο .  
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Επίσης, η Επιτροπή σε συνεργασία µε τους αναδόχους, εκπονεί το πρόγραµµα –
χρονοδιάγραµµα αποµάκρυνσης του ξηραµένου προϊόντος, σύµφωνα και µε τα 
αναφερόµενα στα άρθρα 19 και 27.  
Η ΕΕ παρέχει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία-πληροφορίες και συνεργάζεται 
µέσω της ∆/νσης Εγκαταστάσεων µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις  και Τµήµατα της ΕΥΑΘ 
ΑΕ. Επίσης συνεργάζεται όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και µε το Τµήµα 
Εργαστηριακών Ελέγχων Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ ΑΕ.  
 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση της ΕΕ 
στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, είτε αυτές 
είναι ιδιόκτητες είτε αποτελούν ιδιοκτησία άλλων, και στα µεταφορικά µέσα, και σε όλες 
τις φάσεις της υλοποίησης της υπόψη παροχής υπηρεσιών. 

 
5.    Ο Π.Υ. ή ο εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται, εφόσον αυτό ζητηθεί, µε τη ∆/νση 
Εγκαταστάσεων και την ΕΕ της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε καθορισµένες συναντήσεις. Σκοπός των 
συναντήσεων αυτών θα είναι η συζήτηση θεµάτων σχετικών µε την υλοποίηση της 
σύµβασης, το χρονοδιάγραµµα αλλά και αν απαιτείται, το συντονισµό παράλληλων 
εργολαβιών, ώστε να µη διαταραχθεί η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των 
εγκαταστάσεων. 
 
Άρθρο 35ο 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
1. Αν ο Π.Υ. δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται προς 
τις γραπτές εντολές της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων που του δίνονται σύµφωνα 
µε τη σύµβαση ή το Νόµο, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 
 
2. Η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται, µετά από εισήγηση του ∆/ντή Εγκαταστάσεων (βασιζόµενη 
στις αναφορές της  ΕΕ) και σχετική απόφαση του ∆Σ της, να κηρύξει τον Π.Υ. έκπτωτο για 
το σύνολο ή µέρος της σύµβασης όταν : 

-δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει τις υπηρεσίες. 
-οι παραδιδόµενες υπηρεσίες δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης και γενικότερα 
σε κάθε περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης 

Το ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειµένου να αποφασίσει, καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόµενο 
Π.Υ. προς παροχή εξηγήσεων. 

 
3. Σε περίπτωση κήρυξης του Π.Υ. εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ το ποσό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του Π.Υ. ως 
έκπτωτου και της κατάπτωσης της εγγύησης, η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται να αξιώσει την 
αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από  την αθέτηση εκ µέρους του Π.Υ. των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
4. Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο Π.Υ., 
απαλλάσσει αυτόν  των συνεπειών από τη µη συµµόρφωση προς τους όρους της 
σύµβασης. 
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Άρθρο 36ο 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
∆ΙΑΛΥΣΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ         
                                               
1. Σε περίπτωση που συνδυασµένες δραστηριότητες κοινωνικών οµάδων δεν επιτρέπουν 
την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Π.Υ. στις εγκαταστάσεις, ο Π.Υ. σε 
συνεργασία µε την ΕΥΑΘ ΑΕ θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές 
εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην οµαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας 
περιόδου ο Π.Υ. θα εκτελεί τη σύµβαση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µέχρι οι συνθήκες 
να οµαλοποιηθούν. 
2. Σε περίπτωση αδυναµίας ολοκλήρωσης της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης 
του ξηραµένου προϊόντος εξαιτίας παρεµβάσεως τρίτων και ειδικότερα στις περιπτώσεις 
οριστικής απαγόρευσης της παροχής υπηρεσιών µε δικαστικές αποφάσεις, η Σύµβαση 
λύεται αζηµίως για αµφότερα τα µέρη. 
3. Γενικότερα σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, διάλυσης της σύµβασης, µαταίωσης 
της διάλυσης ή αποζηµίωσης του Π.Υ. λόγω διάλυσης της Σύµβασης, ισχύουν όλα τα 
προβλεπόµενα από τον κανονισµό Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ 
καθώς και οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
Άρθρο 37ο 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΘΑΝΑΤΟΣ        
 
Η υποκατάσταση τρίτου στην εκτέλεση µέρους ή όλων των υπηρεσιών  απαγορεύεται 
χωρίς την έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άµεση ή έµµεση υποκατάσταση 
του Π.Υ. από άλλον, η ΕΥΑΘ ΑΕ κηρύσσει έκπτωτο τον Π.Υ. 
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης καθώς και πτώχευσης ή θανάτου του 
Π.Υ. εφαρµόζονται οι ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις για εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 
Σε περίπτωση που ο Π.Υ. είναι Κοινοπραξία εταιρειών, αυτή δεν δύναται να διαλυθεί κατά 
τη διάρκεια της σύµβασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διάλυση της 
Κοινοπραξίας, η Κοινοπραξία κηρύσσεται έκπτωτη.  
Αν µέλος της  κοινοπραξίας, λόγω ανωτέρας βίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της κοινοπραξίας  κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.  
Εάν µέλος της Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά το  
χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, λόγω ανωτέρας βίας ή πτώχευσης ή προφανούς αδυναµίας 
µε συναίνεση των υπόλοιπων µελών της κοινοπραξίας,  τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.  
Τα υπόλοιπα µέλη της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να 
προτείνουν υποκατάσταση. Η υποκατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου 
οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ, ύστερα από σχετική εισήγηση και σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία για την υποκατάσταση εργοληπτικής επιχείρησης σε κοινοπραξία.  
Ανάλογα εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία περί εργοληπτικών εταιριών για τις 
περιπτώσεις διεύρυνσης κοινοπραξίας. 
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Άρθρο 38ο 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση µε την παρούσα παροχή υπηρεσιών 
βαρύνει αποκλειστικά τον Π.Υ. 
 Ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος έναντι των αρµοδίων αρχών για την τήρηση  όλων των 
προβλεπόµενων  περιβαλλοντικών όρων για τη σωστή εκτέλεση της σύµβασης. 
Επίσης, ο Π.Υ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά ή αξιώσεις λόγω 
προσωπικού τραυµατισµού, συµπεριλαµβανόµενου και του θανάτου προσωπικού και 
επίσης για αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζηµίας, που µπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων 
αµέλειας, σφαλµάτων ή παραλείψεων του Π.Υ., είτε αυτές οι πράξεις αµελείας, τα 
σφάλµατα ή οι παραλείψεις προέρχονται από τον Π.Υ. ή από κάποιον προστιθέντα από τον 
Π.Υ. ή από τρίτο, απαλλασσόµενης της ΕΥΑΘ ΑΕ από κάθε σχετική ευθύνη. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο 
φορέα, αν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του κράτους. 
Ακόµη, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ 
διατάξεις, ο Π.Υ. υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το κράτος 
ασφαλιστική εταιρεία. 
 
Άρθρο 39ο 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  
 
Ο ΠΥ για την υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 17) θα προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι: 
- έχει τις κατά το νόµο προβλεπόµενες ασφάλειες  
- θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής 

ζηµίας και υπόχρεος για την καταβολή αποζηµίωσης οποιουδήποτε ζηµιωθέντος κατά 
την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 40ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
 
1.  Σε περίπτωση που ο Π.Υ. επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωµένος να 

γνωστοποιήσει άµεσα  από την επέλευσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τα περιστατικά και 
τους λόγους που συνιστούν αυτή την ανωτέρα βία. 

2.  Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να 
υποβάλλει ο Π.Υ. εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του δικαιώµατος να την 
επικαλεστεί. 

3.  Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον Π.Υ. από τις συνέπειες λόγω µη 
συµµόρφωσής του προς τους   όρους της σύµβασης ή τη µη υπογραφή της. 

 
Άρθρο 41o 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 
1. Μετά τη λήξη της σύµβασης και εντός διαστήµατος ενός µήνα από την υπογραφή του 
τελευταίου Πρωτοκόλλου Τµηµατικής Παραλαβής, θα διενεργηθούν από τον Π.Υ. και την 
∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ ( µέσω της ΕΕ) έλεγχοι οριστικής παραλαβής 
της σύµβασης και θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο 
αυτό (όπως και αυτά της τµηµατικής παραλαβής) ελέγχονται και εγκρίνονται από τον 
αρµόδιο ∆ιευθυντή Εγκαταστάσεων. 
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Στο πρωτόκολλο θα αναφέρεται ότι ο ΦΑΥ εφαρµόσθηκε και ενηµερώθηκε µετά την 
παραλαβή ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των 
σχετικών παρατηρήσεων. 
 
2. Βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Π.Υ. οι δαπάνες για τους ελέγχους και δοκιµές της 
οριστικής παραλαβής, εκτελούµενες υπό την έγκριση και καθοδήγηση της ∆/νσης 
Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ ( µέσω της ΕE).  
 
3. Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής από την ΕΕ και την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων, αποδίδεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκδίδεται βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης – περαίωσης, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Π.Υ.  
 
4. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωσης παράτασης αντικειµένου η Οριστική Παραλαβή και η 
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης  γίνεται µε την ολοκλήρωση του 
συνόλου της σύµβασης (αρχικής, τυχόν παρατάσεων). 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
 

Για τους ειδικούς  όρους : 
 

Ο ∆/ντής Λειτ. & Συντ. Εγκαταστάσεων 
& Περιβ. Ελέγχων 

 
 
 

Ανδρέας ∆εληγιάννης 

Για τους Γενικούς όρους: 
 

H ∆ιευθύντρια Οικονοµικού 
 
 
 

 
Μαρία Σαµαρά 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆ικτύων & Εγκαταστάσεων 

 
 
 
 

Μιχάλης Βαδράτσικας 
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                                                           Σε λ ί δα  1  από  2  
ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

                                                 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

για την  Παραλαβή, Μεταφορά και Αξιοποίηση του Ξηραµένου 
Προϊόντος 

Της Μονάδας Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων  Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 

 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά δηλώνω ότι για την παραλαβή, µεταφορά και 
αξιοποίηση του ως ανωτέρω ξηραµένου προϊόντος: 
 
α) Έχω λάβει πλήρη γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος 
διαγωνισµού και τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη που έχει θέση και Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, τις προϋποθέσεις και περιορισµούς εκτέλεσης του αντικειµένου, καθώς 
και τις τοπικές συνθήκες και τις αντίστοιχες συνθήκες της όλης διαδροµής από τον τόπο 
παραλαβής του ξηραµένου προϊόντος στην ΕΕΛΘ (Σίνδος) µέχρι τις εγκαταστάσεις όπου 
θα υλοποιείται η αξιοποίησή του, και αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ 
Ανάδοχος, αναλαµβάνω την υποχρέωση να συµµορφωθώ πλήρως µε το περιεχόµενο της 
∆ιακήρυξης που έχει θέση και Συγγραφής Υποχρεώσεων του παρόντος διαγωνισµού στο 
σύνολό του και µε την ισχύουσα εν συνόλω (εθνική και κοινοτική) νοµοθεσία, 
 
β) ∆εσµεύοµαι ότι η προσφερόµενη τιµή παραλαβής ξηραµένου προϊόντος (€/τόνο) του 
Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
αποτελεί και την πλήρη αποζηµίωσή µου για την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση 
του ξηραµένου προϊόντος της Μονάδας Ξήρανσης της ΕΕΛΘ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού και την ισχύουσα νοµοθεσία, 
 
γ) ∆εσµεύοµαι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου θα προβαίνω στην 
παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ποσότητας του ξηραµένου προϊόντος που θα 
µου ανατεθεί υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 33 των Ειδικών Όρων της 
∆ιακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού, 
 

δ) Αποδέχοµαι ότι η παραγόµενη ποσότητα του ξηραµένου προϊόντος στη Μονάδα 
Ξήρανσης της ΕΕΛΘ, µπορεί να διαφοροποιείται σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο 
Άρθρο 2, ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας της ΕΕΛΘ. Οι παραλαµβανόµενες 
ποσότητες θα αναπροσαρµόζονται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα 
καθορίζεται από την ΕΥΑΘ ΑΕ, 
 
ε) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η προσφερθείσα τιµή παραλαβής ανά τόνο ξηραµένου 
προϊόντος δεν θα µεταβάλλεται προς τα άνω και 
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ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.                                                                  Σε λ ί δα  2  από  2  

προσφέρω 
για την Παραλαβή, Μεταφορά και Αξιοποίηση του Ξηραµένου Προϊόντος Της 
Μονάδας Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και τα οριζόµενα στη 
∆ιακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού, τις τιµές που αναγράφω ως ακολούθως: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Παραλαµβανόµενη 
Ποσότητα Ξηραµένου Προϊόντος 

Προσφερόµενη Τιµή Παραλαβής 
Ξηραµένου  Προϊόντος 

 
∆απάνη  

(τόνοι) (€/τόνο) (€)  
( 1) (2) (3)=(1)x (2)  

 
 
 
 

………………………… 
 

(αριθµητικώς) (*) 
 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………………… 
 

           (ολογράφως) 

 
 

 
 

………………………… 
 

(αριθµητικώς) 
 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………………… 
 

(ολογράφως) 

 
 
 
 

………………………… 
 

(αριθµητικώς) 
 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
 

          (ολογράφως) 

 

 (*): Ποσότητες επί ποινής αποκλεισµού:  
ελάχιστη :   500 τόνοι,                     µέγιστη:  6.000 τόνοι 
Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
 

                                Ηµεροµηνία………………………………. 
 
 Προσφέρων 

 
 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή Εκπροσώπου     -     Σφραγίδα ∆ιαγωνιζόµενου) 
 


