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ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕ 30% κβ ΑΝΥ∆ΡΟΥ ΟΞΕΙ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (30% κβ CαO)» ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η παροχή υπηρεσιών αφορά στην παραλαβή, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, και αξιοποίηση της
συµφωνηθείσας ποσότητας της ασβεστοποιηµένης ιλύος που έχει παραχθεί και αποθηκευτεί
προσωρινά, σε ειδικά διαµορφωµένη κλίνη απόθεσης, εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ),
µετά από προηγούµενη ασβεστοποίησή της µε 30% άνυδρο οξείδιο του ασβεστίου - CaΟ
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 τους χώρους προσωρινής απόθεσης ιλύος εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ των
ποσοτήτων ιλύος 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 αξιοποίησής της, και

αξιοποίηση της ιλύος σε νόµιµα αδειοδοτηµένες προς τούτο εγκαταστάσεις-χώρους.
Εφεξής το σύνολο των παραπάνω διαδικασιών θα αναφέρεται συνοπτικά ως "παραλαβή, µεταφορά
και αξιοποίηση της ιλύος".
∆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 για την ανάθεση της παρούσας παροχής
υπηρεσιών.
∆ιευκρινίζεται ότι η αφυδατωµένη ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία αστικών λυµάτων
στις Ε.Ε.Λ. και µετά την έξοδο από τις ταινιοφιλτρόπρεσσες, χαρακτηρίζεται ως «στερεό µη
επικίνδυνο απόβλητο» σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ άρθρου 17, Κεφάλαιο 19 της ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός
και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
Κατατάσσεται στην Κατηγορία 19 µε τον κωδικό: 19 08 05 «λάσπες από την επεξεργασία αστικών
λυµάτων» - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), Απόφαση 2001/118/ΕΚ.
Τα χαρακτηριστικά της αφυδατωµένης ιλύος πληρούν τις προδιαγραφές για διάθεση στη γεωργία
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641Β/7-8-91).
Με την εφαρµογή της µεθόδου της προτεινόµενης λύσης από τον Π.Υ. για τη διαχείριση ή/ και
επεξεργασία της ασβεστοποιηµένης ιλύος, για παραγωγή κατάλληλου τελικού προϊόντος, θα πρέπει
να παράγεται ένα περιβαλλοντικά ασφαλές τελικό προϊόν.
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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 για περίοδο τριών (3)
ηµερολογιακών µηνών για τις συµβάσεις που θα υπογραφούν, µε δυνατότητα επαύξησης κατά
ακόµη ένα (1) µήνα, από την υπογραφή τους.
Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, δεν θα υπάρξει καµία αναπροσαρµογή του τιµήµατος που αφορά
στις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο παρέχων/οντες υπηρεσίες στον/ους οποίο/ους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται/νται να
καταθέσει/σουν 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.
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. Σε
κάθε περίπτωση, θεωρείται ως ισχυρή εγγύηση καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΕΕ)
1. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση της παρεχόµενης υπηρεσίας,
εκπροσωπούµενη από το προσωπικό επίβλεψης, το οποίο διευθύνει ο προϊστάµενος της
διευθύνουσας υπηρεσίας ( ∆/ντής Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Π.Ε ΕΥΑΘ
ΑΕ). 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 της ιλύος, και
γενικά η τ ή ρ η σ η τ ω ν ό ρ ω ν τ η ς Σ ύ µ β α σ η ς α π ό τ ο ν Α ν ά δ ο χ ο .
Επίσης η Επιτροπή σε συνεργασία µε τους αναδόχους, εκπονεί το πρόγραµµα –χρονοδιάγραµµα
αποµάκρυνσης της ιλύος, σύµφωνα και µε τα προαναφερόµενα.
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.
4. 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.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ(ΠΥ)
1. Ο Ανάδοχος ή Πάροχος Υπηρεσιών (ΠΥ) της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος
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 της ιλύος 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, φόρτωση, ενδιάµεση αποθήκευση (στη περίπτωση που
απαιτηθεί), µεταφορά (οχήµατα, µηχανήµατα, φορτηγά δηµοσίας χρήσης ανατρεπόµενα
σκεπασµένα ή οχήµατα µεταφοράς containers, «τσάπα», φορτωτής, κλπ. µε την ανάλογη
αδειοδότηση όπου απαιτείται) εγκαταστάσεις / µονάδες για την τελική υποδοχή και αξιοποίηση της
ιλύος. 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.).
4. Ο ΠΥ θα παραλαµβάνει την ιλύ από τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο προσωρινής απόθεσης της
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, ο οποίος έχει διαστρωθεί µε ειδική µεµβράνη. Η ιλύς θα φορτώνεται σε κατάλληλα
κλειστά οχήµατα / µεταφορικά µέσα του ΠΥ δηµοσίας χρήσης. ∆ιευκρινίζεται ότι ο ΠΥ κατά την
εκτέλεση των εργασιών του θα συνεργάζεται µε τους άλλους αναδόχους εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
και κυρίως µε τον ανάδοχο λειτουργίας της εγκατάστασης.. 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.
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 την ιλύ σύµφωνα µε εβδοµαδιαίο ή µηνιαίο πρόγραµµα που θα εκπονεί και θα του
κοινοποιεί η ΕΥΑΘ Α.Ε., µε τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται εµπόδια στη λειτουργία των
εγκαταστάσεων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
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
ποσότητα ιλύος που του αναλογεί. Στην περίπτωση αυτή που θα κληθεί δηλ. να αποµακρύνει µε
αυξηµένους ρυθµούς την ιλύ, ο ΠΥ υποχρεούται να συµµορφωθεί χωρίς ουδεµία πρόσθετη
αποζηµίωση.
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.
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 της ιλύος.
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Ειδικότερα, ο ΠΥ υποχρεούται να προµηθευτεί, εγκαταστήσει, διαθέτει , λειτουργεί και συντηρεί
καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης :
• Όλα τα απαραίτητα µεταφορικά και φορτωτικά µέσα δηµοσίας χρήσης και πάσης φύσεως
µηχανήµατα και εξοπλισµό επί τόπου των ΕΕΛ ή και σε τυχόν ενδιάµεσους σταθµούς
µεταφόρτωσης για την συνεχή και άρτια υλοποίηση της παραλαβής και µεταφοράς της ιλύος
από τις ΕΕΛ στο χώρο αξιοποίησής της.
• 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 οφείλει να
ενηµερώσει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνδέονται µε τις υπόλοιπες εργασίες
που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της γενικότερης λειτουργίας και συντήρησης των ΕΕΛ
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 της ιλύος να τηρεί τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν
στη λειτουργία των ΕΕΛ .
8. Τα οχήµατα δηµοσίας χρήσης, (µε κάλυµµα) θα ζυγίζονται σε γεφυροπλάστιγγα πριν και µετά τη
φόρτωση, η αµοιβή για την αποµακρυνόµενη ασβεστοποιηµένη ιλύ θα υπολογίζεται σύµφωνα µε
τη διαφορά βάρους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα ζυγολόγια. Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή
Επίβλεψης (ΕΕ), τα φορτηγά οχήµατα θα ζυγίζονται δειγµατοληπτικά είτε άδεια είτε γεµάτα, σε
άλλη γεφυροπλάστιγγα έγκρισης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω ζυγίσεις θα
βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών.
Η πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς ιλύος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε το ωφέλιµο φορτίο να µην
υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο (να λαµβάνεται υπόψη ότι σε περιόδους βροχοπτώσεων για τον ίδιο
όγκο το βάρος θα είναι µεγαλύτερο).
Επίσης κατά τη διαχείριση, µεταφορά και οριστική διάθεση θα λαµβάνεται κάθε δυνατή πρόνοια,
κατά τη νοµοθεσία, ώστε να µη δηµιουργείται οποιαδήποτε ρύπανση από την απόρριψη µέρους του
φορτίου στις οδούς διέλευσης των οχηµάτων.
Σε περίπτωση που τα οχήµατα ή τα µηχανήµατα ακινητοποιηθούν αδικαιολόγητα πέραν της
εβδοµάδας λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να διαθέσει άλλα
κατάλληλα µε τους χειριστές τους.
Η φόρτωση της ιλύος από την κλίνη προσωρινής αποθήκευσής της στην Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ θα γίνεται
µε προσοχή έτσι ώστε να µην επηρεάζεται ο χώρος. Οποιεσδήποτε ζηµιές προκληθούν εντός του
χώρου προσωρινής απόθεσης ιλύος ή σε λοιπούς χώρους στην Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ. από υπαιτιότητα
του αναδόχου, αυτές οφείλουν να αποκατασταθούν µε ευθύνη και δαπάνες του ίδιου, ειδάλλως το
κόστος των εργασιών θα παρακρατείται από την εκάστοτε αµοιβή του Π.Υ.
Επίσης κατά τη διάρκεια της µεταφοράς θα υπάρχει µέριµνα από τον Π.Υ. για την διασφάλιση της
καλής κατάστασης της µεµβράνης και της διαµόρφωσης της κλίνης, από όπου φορτώνει την ιλύ.
9. Ο ΠΥ οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία
απαιτούνται κατά τη φόρτωση, µεταφορά, υποδοχή, ενδιάµεση ή προσωρινή αποθήκευση και
αξιοποίηση της ιλύος προς αποφυγή τυχόν περιβαλλοντικών οχλήσεων. Οποιαδήποτε σχετική
ευθύνη και πρόστιµο βαρύνει τον Π.Υ.
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10. Για την αποµάκρυνση της ιλύος µε οµαλούς ρυθµούς και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση
του ΠΥ, η Ε.Ε. σε συνεννόηση µε τον ΠΥ θα εκπονεί εβδοµαδιαίο πρόγραµµα παραλαβής µεταφοράς, ανάλογα µε τις ανάγκες, καθώς και την δυνατότητα του ΠΥ σε ηµερήσια και
εβδοµαδιαία βάση για την αποµάκρυνση της ιλύος. Το πρόγραµµα θα κοινοποιείται εγκαίρως στους
ΠΥ. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης του ΠΥ µε το πρόγραµµα, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται, κατά
την κρίση της, να επιβάλει ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα της παρούσας Σ.Υ.
Ειδικότερα, θα αποδίδονται οι συµφωνηθείσες στον Ανάδοχο ποσότητες ιλύος µε βάση τις
επόµενες κατευθυντήριες αρχές:
-Ο ανάδοχος θα παραλάβει την ποσότητα της ιλύος που του έχει κατακυρωθεί στα πλαίσια του εν
λόγω πιλοτικού προγράµµατος
-Σηµαντικό στοιχείο για την διαµόρφωση του χρονοδιαγράµµατος-προγράµµατος αποµάκρυνσης
αποτελεί η δυνατότητα υποδοχής των µονάδων αξιοποίησης της παραλαµβανόµενης ιλύος σε
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση ανάλογα µε την προτεινόµενη από τον ΠΥ µέθοδο αξιοποίησης
-Επίσης θα λαµβάνεται υπόψη και ο ρυθµός µε τον οποίων ο ΠΥ µπορεί να µεταφέρει την
παραλαµβανόµενη ιλύ 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.
-Η επιλογή των χώρων απόθεσης ιλύος από τους οποίους θα αποµακρύνεται η ιλύς, θα γίνεται από
την ΕΕ βάσει των λειτουργικών αναγκών της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, των καιρικών συνθηκών κλπ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Πληροφορίες όσον αφορά ποσότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά της ασβεστοποιηµένης ιλύος,
περιλαµβάνονται στο αρχείο της ∆/νσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Π.Ε. Ο
ΠΥ είναι υποχρεωµένος σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες αναλύσεις για την εφαρµογή
της µεθόδου που προτείνει, να προβεί µε δικές του δαπάνες στην υλοποίηση αυτών
2. Ο τρόπος και οι θέσεις παραλαβής της ιλύος προς διάθεση: θα υποδειχθούν επιτόπου στην
εγκατάσταση µε σύµφωνη γνώµη της ΕΕΠ.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε ποιοτικά χαρακτηριστικά των µετρούµενων παραµέτρων
στην ιλύ, ενδεικτικά ως µέσο όρο από αναλύσεις των ετών 2009-2010, που πραγµατοποιήθηκαν
καθ’ όλη τη διάρκεια των διεργασιών ασβεστοποίησης. Σηµειώνεται ότι σε ανάλυση που
πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα της αποθηκευµένης ασβεστοποιηµένης ιλύος στις 22/6/2012
βρέθηκαν οι εξής παράµετροι:
Α) pH =11.89,

B) % στερεά = 62.81

Γ) %εξαερ. στερεά = 4.55

5/12

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ
Βαρέα µέταλλα
*στοιχεία 2009

Fe
Cu
Zn
Ni
Cd
Pb
Hg
As
Mn
Cr ολ.

mg/kg ξηράς
ουσίας
8891
188,05
938,85
25,18
2,69
49,30
1,82
8,74
707,68
39,62

Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά
pH
12,27
% στερεά
64,01
%εξαερ. στερεά
4,12
Μικροβιολογικές παράµετροι
1. Ολικά κολοβακτ./gr
<3
2. Κοπρανώδη κολοβακτ./gr
<3
3. Εντερόκοκκοι/gr
<3
4. Σαλµονέλα
απουσία

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Με µέριµνα του Π.Υ. τηρείται Ηµερολόγιο Εργασιών. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται και θα
αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για την ιλύ η οποία 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 της ιλύος 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, 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.
Ο πάροχος υπηρεσιών θα υποβάλει απολογιστική έκθεση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (µεταξύ άλλων
ηµεροµηνία παραλαβής, ποσότητα, δροµολόγια κλπ.) στο τέλος του πιλοτικού προγράµµατος. Θα
περιληφθούν ακόµη και οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν από την ΕΕΠ, εφόσον κριθούν αναγκαία
για την καλύτερη παρακολούθηση της σύµβασης ή επιβάλλεται από τις αρµόδιες αρχές να
τηρούνται από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Υ.
1. Η διοίκηση, κατά την πορεία υλοποίησης του αντικειµένου της παραλαβής, µεταφοράς και
αξιοποίησης της ιλύος, 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
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υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ασβεστοποιηµένης ιλύος. 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
της ιλύος, 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.
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.
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 Π.Υ. οφείλει να µεριµνήσει για όλα τα κατά τον Νόµο απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας των
εργαζοµένων του εντός των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ 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 Π.Υ. είναι υποχρεωµένο να τηρεί τις διαδικασίες εισόδου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Απαγορεύεται η εκ µέρους του Π.Υ. µεταφορά στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
οποιουδήποτε ατόµου το οποίο δεν σχετίζεται µε την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της
ιλύος. Εξαίρεση στην απαγόρευση αυτή επιτρέπεται µόνο µε έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.

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.
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3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του και ιδιαίτερα εφόσον δεν
παραλαµβάνει σύµφωνα µε το πρόγραµµα την ποσότητα ιλύος που του αναλογεί, τότε η ΕΥΑΘ
Α.Ε. δύναται να χρησιµοποιήσει άλλον Ανάδοχο για την παραλαβή, διαχείριση ή/και µεταφορά και
αξιοποίηση της ιλύος, 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 90 πρώτων ηµερών ισχύος της
Σύµβασης σε σχέση µε διασυνοριακή µεταφορά ή γεωργική εφαρµογή της ιλύος,
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 της ιλύος.
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.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Η υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος 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 της ιλύος 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.
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4. Ο ΠΥ µε τη συµµετοχή του στο πιλοτικό πρόγραµµα αποδέχεται ότι, επισκέφθηκε τις ανωτέρω
εγκαταστάσεις, όπως είχε υποχρέωση και διαπίστωσε επί τόπου τους όρους και τις συνθήκες
εκτέλεσης της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος ενηµερώθηκε για τις σχετικές
διαδικασίες καθώς και για την µηχανική, χηµική και βιολογική σύσταση του προϊόντος, ενώ
ζήτησε και έλαβε κάθε απαραίτητη πληροφορία για την έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης. 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 Π.Υ. οφείλει να επιδείξει κάθε επιµέλεια κατά την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της
ιλύος, και να λάβει κάθε προστατευτικό µέτρο, ώστε να αποφευχθεί πλήρως η διαφυγή
οποιασδήποτε ποσότητας ιλύος στο περιβάλλον (εντός και εκτός των χώρων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)
6. Ο Π.Υ. οφείλει να ενηµερωθεί σχετικά και να εφαρµόζει τις ισχύουσες αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων των ΕΕΛ, και γενικότερα να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο
προκειµένου να προστατεύεται το περιβάλλον και να αποφεύγεται κάθε περιβαλλοντική όχληση.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία η µεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος 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.
8. 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.
9. 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..
10. Εάν κατά την εκτέλεση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος προκύψει ανάγκη
για πρόσθετες µελέτες, εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις, αυτές πρέπει να συνταχθούν και να εκδοθούν
έγκαιρα µε δαπάνη, µέριµνα και επιµέλεια του ΠΥ.
11. Εφόσον ζητηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ , ο ΠΥ είναι υποχρεωµένος να δώσει κάθε στοιχείο που
αφορά στο τελικό προϊόν που θα προκύπτει από την αξιοποίηση -επεξεργασία της ιλύος όπως αυτό
θα διατεθεί στον τελικό αποδέκτη, πελάτη (εργαστηριακές αναλύσεις, ποσότητες προς διάθεση
κλπ).
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.
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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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 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.
5. Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ’ υπαιτιότητας της Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης, χωρίς συνέπεια για τον προσφέροντα υπηρεσίες.
∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΣΗΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 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 της ιλύος
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.
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.
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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.
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.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ο ΠΥ για την υπογραφή της σύµβασης 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.
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.
11/12

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
Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Π.Ε 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 Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Π.Ε .
Για την οριστική παραλαβή, µεταξύ άλλων, απαιτείται η προσκόµιση Βεβαίωσης παραλαβής και
διάθεσης σε τελικό αποδέκτη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία της ποσότητας της
αφυδατωµένης ιλύος που διαχειρίσθηκε-επεξεργάσθηκε µε την προτεινόµενη µέθοδο ο Π.Υ.
Επίσης στην περίπτωση της διαχείρισης, αξιοποίησης της ιλύος για την οριστική παραλαβή
απαιτείται η προσκόµιση των κατάλληλων παραστατικών που θα αποδεικνύουν ότι το προς
αξιοποίηση προϊόν προήλθε από τις παραληφθείσες ποσότητες ασβεστοποιηµένης ιλύος την ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ της ΕΥΑΘ και διατέθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές αδειοδοτήσεις, και λοιπές διατάξεις
που διέπουν την αξιοποίηση, διάθεση του τελικού προϊόντος.
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 Λειτουργίας και
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Π.Ε 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 χρονικής παράτασης του αντικειµένου η Οριστική Παραλαβή
γίνεται µε την ολοκλήρωση του συνόλου της σύµβασης (αρχικής, τυχόν παρατάσεων).

Ο ∆ιευθυντής Λειτ. & Συντ.Εγκαταστάσεων
και Περιβ. Eλέγχων

∆ρ. Ανδρέας Θ.∆εληγιάννης

Θεσσαλονίκη,

Για τον Π.Υ

/

/ 2012

Για την ΕΥΑΘ ΑΕ
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