ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2019
Για την «Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης
αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
(ΕΕΝΘ)»
Προϋπολογισμού 84.000,00€ πλέον ΦΠΑ
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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο7/2019
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και
διαχείρισης-ανάκτησης

αφυδατωμένης

ιλύος

στην

Εγκατάσταση

Επεξεργασίας

Νερού

Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)», προϋπολογισμού ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000,00€),
πλέον ΦΠΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναθέτων φορέας

Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και
διαχείρισης-ανάκτησης αφυδατωμένης ιλύος
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού
Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
ΕΥΑΘ ΑΕ

Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ):

84.000,00€

Τίτλος

CPV:

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης:
Χρόνος υλοποίησης:

90513800-4 (Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος)
90513900-5 (Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος)
90513700-3 (Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος)
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
προσφερόμενης τιμής
έξι μήνες

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

15/3/2019

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ

15/3/2019

Ημερομηνία Ανάρτησης στον
Διαδικτυακό τόπο του αναθέτοντος
φορέα www .eyath.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ηλεκτρονικών προσφορών

15/3/2019
8/4/2019

Ημερομηνία και ώρα Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης

15/4/2019 και ώρα 9.00πμ
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι η τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση της
αφυδατωμένης ιλύος που έχει παραχθεί και αποθηκευτεί προσωρινά στον παρακείμενο χώρο
απόθεσης, εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ).

Άρθρο 2: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των
ογδόντα, τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Άρθρο 3: Νομικό πλαίσιο διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τις γενικές αρχές
του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 4: Δημοσιότητα
Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Διακήρυξη – Προκήρυξη) αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ στο ΕΣΗΔΗΣ
και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr.)

Άρθρο 5: Λήψη διακήρυξης – Παροχή διευκρινίσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη είτε από την ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ AE
(www.eyath.gr), είτε από το γραφείο προμηθειών (οδός Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη), είτε από τη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής, η ΕΥΑΘ AE δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης
υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα από άποψη πληρότητας το αντίτυπο που παρέλαβαν και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΕΥΑΘ AE και
να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το
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αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Αιτήματα διευκρινίσεων της διακήρυξης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έγκαιρα, απαντώνται
μέχρι 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο
(σε μορφή .pdf) που αναρτάται στο σύστημα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Η ΕΥΑΘ ΑΕ
αναρτά τις απαντήσεις της και στην ιστοσελίδα της. Κανένας δεν μπορεί να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις ή έλλειψη ατομικής ενημέρωσης εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά την
καταληκτική ημερομηνία

δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

Άρθρο 6: Χρόνος – Τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
και οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 8η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 23.59, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και ιδίως στα άρθρα 36 & 37 καθώς
και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Β 2677) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα, ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του), ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
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Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας

τον

αριθμό

ταυτότητας

ΦΠΑ

(VAT

Ιdentification

Number)

και

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου
.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης
ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Άρθρο 7: Τόπος – Χρόνος αποσφράγισης προσφορών
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά στην έδρα του

Άρθρο 8: Γλώσσα διαγωνισμού – Μετάφραση εγγράφων
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της 5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
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Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας (δικηγόρο με την αντίστοιχη επικύρωση του δικηγορικού του συλλόγου ή από τη
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών), είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα1.
Τα έγγραφα προσκομίζονται είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα,
σύμφωνα με τον Ν.4250/2014

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.
Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων δεν
υποχρεούται να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

1

Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
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Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη
της ένωσης, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της με το ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την αναθέτουσα αρχή, η οποία
και αποφασίζει σχετικά.
Εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα
αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης
μέλους της ένωσης πρέπει να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από την διαδικασία ανάθεσης όποιος εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και στο άρθρο 74 Ν.4412/2016. Ειδικότερα:
1. Εάν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των
περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016
2. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα
εγκατάστασης (εάν είναι διαφορετική από την Ελλάδα)
Η εκπλήρωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά όλους τους απασχολούμενους στην
επιχείρηση του προσφέροντος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών, οι οποίοι μπορεί να είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης (όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ).
3. Εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος

Επιθεώρησης

Εργασίας

για

παραβάσεις

της

εργατικής

νομοθεσίας

που

χαρακτηριζονται, συμφωνα με την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
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νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθεντες ελεγχους. Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτησει τελεσιδικη και
δεσμευτική ισχύ.
4. Εάν έχει εν γνώσει του αθετήσει σε προηγούμενη σύμβαση υποχρεώσεις που απορρέουν από
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
5. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία

πτωχευτικού

συμβιβασμού

ή

έχει

αναστείλει

τις

επιχειρηματικές

του

δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
6. Εάν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
7. Εάν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέτρα
8. Εάν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης και έχει
αποκτήσει εξ αυτού του λόγου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο δεν μπορεί να θεραπευτεί
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέτρα
9. Εάν έχει διαπράξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
10. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις ως άνω πληροφορίες ή αδυνατεί να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό
11. Εάν προσπαθεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα ή να παράσχει από αμέλεια παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις αποκλεισμού, επιλογής ή ανάθεσης
12. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του
13. Εάν έχει αποκλειστεί με κοινή υπουργική απόφαση από μελλοντικές και εν εξελίξει
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διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους
αποκλεισμού, και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του,
δύναται να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση
λόγου αποκλεισμού, εάν ο εν λόγω φορέας αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του.

Άρθρο 11: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες
Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς αποτελείται από:
α) τον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
β) τον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
(υπο)φάκελος* = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στ
άρθρο 21 του ν.4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και
σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Στην
περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση,
αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές
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πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή
της.
Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον

(υπο)φάκελο με την ένδειξη

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά » υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί /παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή
και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από
το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση
(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς σε μορφή pdf.
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
(εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς
Προμηθευτή σε μορφή .pdf), τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και επισυνάπτονται στους
αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική
υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η
προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά η προσφορά δεν υποβάλλεται και το
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Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στην διεπαφή του
χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες
διόρθωσης.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά
στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. Τα
τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών όπως θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την
αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των
προσφορών πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό,
σύμφωνα με τα παραπάνω.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και
αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προσφορά πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως προς τους
οικονομικούς όρους. Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της
τεχνικής προσφοράς στην οικονομική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε
εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης και πάντως η
παραπομπή πρέπει να έχει εντοπισθεί και επισημανθεί.
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Άρθρο 12: Κατάτμηση προμήθειας
Η ποσότητα ξηραμένου προϊόντος που θα συμπεριλάβουν οι διαγωνιζόμενοι στην Οικονομική
τους Προσφορά θα είναι επί ποινής αποκλεισμού τουλάχιστον 1.000 τόνων αφυδατωμένης
ιλύος.
Από τον παρόντα διαγωνισμό ενδέχεται να αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι
(Πάροχοι Υπηρεσιών, Π.Υ.).

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 6 μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα πριν
από τη λήξη της, για διάστημα ίσο με το αρχικά δοθέν. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν ο αναθέτων φορέας κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση
του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο
προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
αποσφράγισή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων
κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 14: Διευκρινίσεις επί των προσφορών
Μετά την κατάθεση της προσφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, επί
νομίμως

υποβληθέντων

δικαιολογητικών

οι
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διαγωνιζόμενοι

παρέχουν

διευκρινίσεις

ηλεκτρονικά και μόνο όταν η αναθέτουσα αρχή τους απευθύνει σχετικό αίτημα. Σχετικά
εφαρμόζεται το άρθρο 102 Ν.4412/2016.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να ορίσει κατά περίπτωση και το οποίο δεν θα είναι
μικρότερο των επτά (7) ημερών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Από τις διευκρινίσεις,
οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων από τον προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς. Σε
περίπτωση μη παροχής διευκρινίσεων η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 15: Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι
προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf τα ακόλουθα:
Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής) στην
οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι α) δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρούσας και β) πληροί τα κριτήρια επιλογής των ειδικών όρων της
διακήρυξης.
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού
(που αναφέρονται στο Άρθρο 10) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, γίνεται δεκτή με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε έναν λόγο αποκλεισμού οφείλει να αναφέρει
στην υπεύθυνη δήλωση ποια μέτρα αυτοκάθαρσης έχει τυχόν λάβει και να προσκομίσει
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και τα στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του.
Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης αφορά στο χρόνο μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2. Εγγύηση συμμετοχής
Εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής, το σώμα της εγγυητικής επιστολής κατατίθεται σε
σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε
από ταχυμεταφορική (courier) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή της προσφοράς, στο Τμήμα προμηθειών του αναθέτοντος φορέα (οδός Τσιμισκή
98, Θεσσαλονίκη, 8ο όροφος).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης
συμμετοχής.
Β. Τεχνική προσφορά (σύμφωνα με άρθρο 4 των ειδικών όρων)

Άρθρο 16: Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά η
οικονομική προσφορά του προσφέροντος.
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται συνολικά σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως. Η
αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται έως δύο δεκαδικά ψηφία. Προσφορές που δε
δίνουν τιμή σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους
πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από ΦΠΑ.
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Άρθρο

17:

Περιεχόμενα

φακέλου

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

(κατακύρωσης)
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» ο προσωρινός ανάδοχος
οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf τα ακόλουθα:
Α. Γενικά δικαιολογητικά
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το φυσικό και τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση
νομικού προσώπου), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την αποστολή της
ειδοποίησης και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι λευκό, τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις
2. Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο δεσμευτικού
διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), από φορείς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή
έγγραφο δεσμευτικού διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της
έγγραφης ειδοποίησης
4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης, μη ειδικής
εκκαθάρισης, μη αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, μη
υπαγωγής σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, μη αναστολής επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ή οποιασδήποτε άλλης ανάλογης κατάστασης, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου πριν την αποστολή της έγγραφης ειδοποίησης
5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμων που
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έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σε
περίπτωση μη έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτείται σχετική υπεύθυνη
δήλωση.
Οι αλλοδαποί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ισοδύναμα των ανωτέρω έγγραφα
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή
ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στη χώρα
δεν εκδίδεται ένορκη βεβαίωση, το πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα.
Όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων.
Β. Ειδικά δικαιολογητικά (όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 των ειδικών όρων)
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά (γενικά και ειδικά) ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της
επιχείρησης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και ο αριθμός
τηλεφώνου με τον οποίον θα έρχεται σε επικοινωνία το Τμήμα Προμηθειών της
Διεύθυνσης Οικονομικών.
Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει
επιβεβαίωση της παραλαβής τους.
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Όταν ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και
δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και
δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή, ένα ή περισσότερα από τα
αιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου καταπίπτει η Εγγύηση
Συμμετοχής του.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, η υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την
φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα
παρουσιάζει κάποιον οικονομικό φορέα μη ενήμερο φορολογικά η υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον
ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε
έντυπη μορφή εντός προθεσμίας όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των
είκοσι (20) ημερών σύμφωνα με την παραγρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και από την
οποίαν να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα
(10) ημερών ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε
αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη
μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής
υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
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Άρθρο 18: Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 302 Ν.4412/2016 από
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται
από το ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης
β) τον εκδότη
γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ) την πλήρη επωνυμία , τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός διακήρυξης και τίτλος) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται
ια) (μόνο στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης

18

α) Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί

σε

ποσοστό

2%

της

συνολικής

προϋπολογισθείσης

δαπάνης,

(μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/ων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της
ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 10 ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Για τα
προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους κι εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή παραίτησης από
αυτά.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η
εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 19: Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
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Άρθρο 20: Ηλεκτρονική αποσφράγιση –αξιολόγηση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 15/4/2019, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του
Αναθέτοντος Φορέα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση του ηλεκτρονικού
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά).
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών. Συγκεκριμένα, μέσα από το σύστημα η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του
διαγωνισμού:


ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, παραλαμβάνει, μονογράφει και ελέγχει το
φυσικό αρχείο.



συντάσσει

και

υπογράφει

πρακτικό/ά

ελέγχου

και

αξιολόγησης

των

φακέλων

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», σε τρία αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει την
αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών.


συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μετά και την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων με παραδεκτή προσφορά.
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Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού ακολουθεί την παρακάτω
περιγραφόμενη διαδικασία:
Όταν κάποια προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, ζητείται από τον προσφέροντα
ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος, έγγραφη αιτιολόγηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
κατά ανώτερο όριο 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 88
του Ν.4412/2016. Εάν και μετά την παροχή της αιτιολόγησης η προσφορά κριθεί ως υπερβολικά
χαμηλή, απορρίπτεται.
Το/τα

Πρακτικό/ά

της

Επιτροπής

διαβιβάζεται/νται

στο

Τμήμα

Προμηθειών

και

επικυρώνεται/νται με Απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του αναθέτοντος φορέα (Δ.Σ.).
Η Απόφαση

με την οποία αναδεικνύεται ο προσωρινός ανάδοχος, κοινοποιείται στους

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες ώστε να ασκήσουν τυχόν προδικαστική προσφυγή.

Άρθρο 21: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλλει εντός 10 έως 20 ημερών ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf
και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα
(άρθρο 1 Ν.4250/2014) των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Όσα δικαιολογητικά δεν φέρουν
ψηφιακή υπογραφή, προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Προμηθειών της ΕΥΑΘ. Όλα
τα δικαιολογητικά και έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν.4250/2014
(Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν.
Άρθρο 22: Ηλεκτρονική αποσφράγιση Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από ηλεκτρονική, μέσω του
συστήματος, ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι
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συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Όταν αυτός, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), δεν υποβάλει
εγκαίρως ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα
απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης ή αν κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην υπεύθυνη δήλωση είναι
ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η συμφωνία με
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του, καταπίπτει η
εγγύηση συμμετοχής του και

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν συμμορφώνεται προς τις ως άνω απαιτήσεις του διαγωνισμού, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβασή του στο ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ για τη λήψη απόφασης
οριστικής κατακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού.
Η απόφαση οριστικής κατακύρωσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος μαζί με
αντίγραφα όλων των πρακτικών (εάν αυτά δεν έχουν κοινοποιηθεί στα προηγούμενα στάδια του
διαγωνισμού) σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ώστε να ασκήσουν
τυχόν προδικαστική προσφυγή.

Άρθρο 23: Κατακύρωση σύμβασης
Μετά την άπρακτη πάροδο 10 ημερών ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προδικαστικών
προσφυγών, η απόφαση οριστικής κατακύρωσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος
στον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος καλείται να καταθέσει επικαιροποιημένα τυχόν
δικαιολογητικά κατακύρωσης που δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλλά και να προσέλθει εντός
προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ως άνω κοινοποίηση για
την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο οριστικός ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.
Στη συνέχεια η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν η μη έγκαιρη
υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε
υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά
τον ανάδοχο.

Άρθρο 24: Κατάρτιση - Υπογραφή σύμβασης
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης θα λήξει
η ισχύς της προσφοράς, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της
προσφοράς του.

Άρθρο 25: Ματαίωση διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός ματαιώνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ μετά από
σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο
106 του Ν.4412/2016. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση του διαγωνισμού, την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη
διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Άρθρο 26: Προδικαστικές προσφυγές
Κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή η οποία
υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, ψηφιακά υπογεγραμμένου
όπως αυτό παρατίθεται στα συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού και κατατίθεται στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια ο αναθέτων φορέας την κοινοποιεί στην
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ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής
καταχώρησης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361
παρ.1 περ. α’ ν.4412/2016) ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, ( άρθρο 361
παρ. 1 περ. β ν. 4412/2016) άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρ 361 παρ. 1 περ. γ ν. 4412/2016)
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
(Άρθρο 5 του Π.Δ. 39/2017).
Εάν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της διακήρυξης, το
ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της διακήρυξης
σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.
Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

Άρθρο 27: Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου - Ποινικές ρήτρες – κυρώσεις
Εάν ο ανάδοχος:
1. Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών
2. Οι παραδιδόμενες υπηρεσίες, δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν
έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις
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3. δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) που του
δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ, ύστερα από εισήγηση της ΕΠ και
γνωμοδότηση της Δ/νσης Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. Σε κάθε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως
έκπτωτου, καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά το μέρος που ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που
υπέστη από

την αθέτηση εκ μέρους του αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο ανάδοχος, τον
απαλλάσσει των συνεπειών από τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 28: Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης για λόγους
ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
επέλευσή τους στην ΕΥΑΘ τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία. Η
ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο
ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. Η
ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του
προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή της.

Άρθρο 29: Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία δικαστηρίων
Η παρούσα διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα
ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Ελληνικών Δικαστηρίων και δη αυτών της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 30: Αστικές και ποινικές ευθύνες
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.
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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 συνεργάτη του 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 31: Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής
Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:
α) πρωτόκολλο παραλαβής
β) τιμολόγιο του αναδόχου
δ) φορολογική ενημερότητα
ε) ασφαλιστική ενημερότητα
στ) υπεύθυνη δήλωση ότι το προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με την ΣΣΕ (όπου ισχύει) και ότι
καταβάλλονται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές.
Κάθε τρίμηνο θα κατατίθεται ΑΠΔ.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το
Τμήμα Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την
ΕΕΠ.
Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1 : Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι η:
Tελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος που έχει παραχθεί και
αποθηκευτεί προσωρινά στον παρακείμενο χώρο απόθεσης, εντός της Εγκατάστασης
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Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) για έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84,000 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
με την υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων, οι οποίες οφείλουν να πραγματοποιούνται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών
(εφεξής Π.Υ.):
•

παραλαβή στους ειδικούς χώρους των εγκαταστάσεων–χώρων του ανάκτησης-τελικής

διάθεσης της αφυδατωμένης ιλύος που σύμφωνα με τη Σύμβαση υποχρεούται να διαθέσει ο
Π.Υ.,
•

τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτησή της σε νόμιμα αδειοδοτημένες προς τούτο

εγκαταστάσεις-χώρους,
•

έκδοση τριπλότυπου έντυπου παρακολούθησης μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με

την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με Αρ. Πρ. Οικ. 129043/4345, 8.7.2011, «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» για την πιστοποίηση της ευθύνης και κατοχής
διαχείρισης των αποβλήτων
Διευκρινίζεται ότι η μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος από τον οριοθετημένο χώρο της ΕΕΝΘ
προς τον ειδικό χώρο των εγκαταστάσεων ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος του Παρόχου
Υπηρεσιών που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία
«Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-Τ.Ε. Χρ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ».
Ως «Αφυδατωμένη ιλύς» ορίζεται: Το παραγόμενο προϊόν της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), (κωδικός 19 09 02-λάσπη από διαύγαση νερού, ΚΥΑ
50910/2727/2003) με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην
παρούσα ή είναι διαθέσιμα προς εξέταση από τους υποψηφίους σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας (περιεκτικότητα στερεών της αποθηκευμένης ιλύος κατά μέσο όρο 35%).
Ως «Ανάκτηση»: Η διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές
διατάξεις, όρους και περιορισμούς, ενδεικτικά ως:
-καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτικά εργοστάσια κλπ
-σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών,
-σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης,
-για αποκαταστάσεις εδαφών,
-ως πρόσμικτο εδαφοβελτιωτικών προϊόντων και λιπασμάτων για εφαρμογή σε καλλιέργειες
-κάθε άλλη μέθοδος ανάκτησης κατάλληλα αδειοδοτημένη
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Ρητά καθορίζεται ότι θα γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν στην παραλαβή, 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 1.000 τόνων αφυδατωμένης
ιλύος, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης.
Από τον παρόντα διαγωνισμό ενδέχεται να αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι
(Πάροχοι Υπηρεσιών, Π.Υ.), σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις κατηγορίες (Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος)
90513800-4, (Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος) 90513900-5 και (Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος)
90513700-3 του καταλόγου CPV (Κανονισμός 213/2008/ΕΚ).
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, η ΚΥΑ 80568/4225/91 για την εφαρμογή της ιλύος στη γεωργία, οι νόμοι 4014/2109-11 & 4042/13-02-12, για τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και λοιπές νομοθετικές διατάξεις
που διέπουν την εκτέλεση του αντικειμένου της υπ’ όψη παροχής υπηρεσιών, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά ανωτέρω.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την εγκατάσταση της ΕΕΝΘ (Ν.
Ιωνία, όπισθεν ΣΙΔΕΝOΡ) σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, για να λαμβάνουν γνώση
επί τόπου των συνθηκών, καθώς και δειγμάτων ιλύος, μετά από σχετική συνεννόηση (τηλ.
2310/722308 Χρ. Αλμπανάκης & Γ. Σερετούδη) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορούν
ακόμα να ενημερώνονται για στοιχεία που έχουν σχέση με την εκτέλεση των υπηρεσιών από το
Φάκελο της ΕΕΝΘ που βρίσκεται επιτόπου των εγκαταστάσεων και να λαμβάνουν αντίγραφα με
δικές του δαπάνες και φροντίδα.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών οφείλει να αποδείξει ότι έχει την κατάλληλη αδειοδότηση για την
προτεινόμενη λύση και μέθοδο για την ανάκτηση και τελική διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος.

Άρθρο 2 : Τεχνικές προδιαγραφές
Ως «Αφυδατωμένη ιλύς» ορίζεται: Το παραγόμενο προϊόν της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), (κωδικός 19 09 02-λάσπη από διαύγαση νερού,
ΚΥΑ 50910/2727/2003) με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην
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παρούσα ή είναι διαθέσιμα προς εξέταση από τους υποψηφίους σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας (περιεκτικότητα στερεών της αποθηκευμένης ιλύος κατά μέσο όρο 35%).
Ως «Ανάκτηση»: Η διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές
διατάξεις, όρους και περιορισμούς, ενδεικτικά ως:
-καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτικά εργοστάσια, κλπ
-σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών,
-σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης,
-για αποκαταστάσεις εδαφών,
-ως πρόσμικτο εδαφοβελτιωτικών προϊόντων και λιπασμάτων για εφαρμογή σε καλλιέργειες
-κάθε άλλη μέθοδος ανάκτησης κατάλληλα αδειοδοτημένη
Ρητά καθορίζεται ότι θα γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν στην παραλαβή & 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 1.000 τόνων
αφυδατωμένης ιλύος.
Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις κατηγορίες 90513600 (υπηρεσίες απομάκρυνσης
ιλύος), και 90513900 (υπηρεσίες διάθεσης ιλύος) του καταλόγου CPV (Κανονισμός
213/2008/ΕΚ).
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, η ΚΥΑ 80568/4225/91 για την εφαρμογή της ιλύος στη γεωργία, οι νόμοι 4014/2109-11 & 4042/13-02-12, για τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και λοιπές νομοθετικές διατάξεις
που διέπουν την εκτέλεση του αντικειμένου της υπ’ όψιν παροχής υπηρεσιών, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά ανωτέρω.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της ΕΕΝ (Ν.
Ιωνία, όπισθεν ΣΙΔΕΝOΡ) σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, για να λαμβάνουν γνώση
επί τόπου των συνθηκών, καθώς και δειγμάτων ιλύος, μετά από σχετική συνεννόηση (τηλ
2310/722308 κος Χρ. Αλμπανάκης & Γ. Σερετούδη 2310/966884 αντίστοιχα) κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για στοιχεία που έχουν σχέση
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με την εκτέλεση των υπηρεσιών από το Φάκελο του έργου που βρίσκεται επιτόπου των
εγκαταστάσεων της ΕΕΝΘ και να λαμβάνουν αντίγραφα με δικές του δαπάνες και φροντίδα.
Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να αποδείξει ότι έχει την κατάλληλη αδειοδότηση για την
προτεινόμενη λύση και μέθοδο για την ανάκτηση και τελική διάθεση της ης αφυδατωμένης ιλύος.

Άρθρο 3: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν να διαθέτουν
Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας

Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς
Στο διαγωνισμό ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να διαθέτουν νομίμως
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή/και νομίμως αδειοδοτημένους χώρους ανάκτησης της
αφυδατωμένης ιλύος ή να αποδεικνύουν ότι συνεργάζονται με επιχειρήσεις που διαθέτουν
νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή/και νομίμως αδειοδοτημένους χώρους ανάκτησης
της ιλύος του παρόντος διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας, ανάκτησης
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.
Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει για τη συμμετοχή του και τα κατωτέρω
δικαιολογητικά: (από 1 έως 7, όλα επί ποινή αποκλεισμού)
1. Υπεύθυνη Δήλωση με κατάσταση των κυριοτέρων υπηρεσιών που τυχόν έχει προσφέρει
κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπου θα φαίνεται το αντικείμενο, το χρονικό διάστημα
παροχής υπηρεσιών, το ανάλογο κόστος, οι αποδέκτες δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς κλπ.
2. Υπεύθυνη Δήλωση με κατάλογο τυχόν έργων τελική διάθεσης ή/και διαχείρισηανάκτησης ιλύος, σχετικών με τη μέθοδο της προτεινόμενης λύσης του, που έχει υλοποιήσει ο
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προσφέρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, συνοδευόμενο από τυχόν Πιστοποιητικά καλής
εκτέλεσης από αρμόδιο φορέα ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάληψη και καλή
εκτέλεση αντίστοιχων έργων (συμβάσεις κλπ.). Τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα
περιλαμβάνουν:
-Ονομασία της σύμβασης
-Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύμβασης
-Ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών
-Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ
-Τεχνική περιγραφή των εργασιών με αναφορά στην ποσότητα της μεταφερόμενης και
αξιοποιούμενης ιλύος
3.

Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου αναφορικά με

Α) όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα οδηγείται η ιλύς προς ανάκτηση και τις επιχειρήσεις
που διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις, έως τον αποδέκτη του τελικού προϊόντος. Ως τελικό,
δεν νοείται προϊόν με τα ίδια χαρακτηριστικά ιλύος (βάση κωδικού ΕΚΑ). Σε περίπτωση
ανάκτησης με εφαρμογή σε αποκατάσταση εδαφών (όχι εφαρμογή στη γεωργία) θα
δηλωθούν οι χώροι ανάκτησης και οι αρμόδιοι γι αυτό φορείς.
Β) Τη δέσμευση τήρησης των ισχυόντων και απαραίτητων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
για την παραλαβή, τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση της ιλύος.
Γ) Τη δέσμευση ισχύος της υποβαλλόμενης προσφοράς για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
4. Δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον προσδιορισμό του τρόπου παροχής από μέρους του
της προσφερόμενης υπηρεσίας με αναφορά στις απαιτούμενες για την υλοποίησή του
αδειοδοτήσεις (άδεια μεταφοράς, άδεια συλλογής, άδεια λειτουργίας και απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων ή/και των χώρων ανάκτησης) για το σύνολο της
ποσότητας της ιλύος που περιλαμβάνεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Επίσης στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται η δυνατότητα υποδοχής του χώρου
ανάκτησης και ο ρυθμός με τον οποίο ο Π.Υ. μπορεί να απομακρύνει την ιλύ σε ημερήσια ή
εβδομαδιαία βάση. Είναι υποχρέωση του Π.Υ. να διασφαλίζεται η δυνατότητα αυτή καθ’ όλη
τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.
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5. Οι παραπάνω άδειες θα πρέπει να συνάδουν με την προσφερόμενη από πλευράς
διαγωνιζόμενου προς ανάκτηση ποσότητα ιλύος, που έχει συμπεριλάβει στην οικονομική
προσφορά του.
Θα υποβληθούν (επί ποινή αποκλεισμού):
Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων αδειών που περιλαμβάνονται στην
παράγραφο 4 του παρόντος για τα στάδια της προτεινόμενης μεθόδου. Συγκεκριμένα θα
υποβληθούν επικυρωμένα αντίγραφα των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων, όπου θα
περιγράφονται οι όροι για τη διαχείριση, ανάκτηση ή/και επεξεργασία και τελική διάθεση
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, λάσπης από την επεξεργασία.
Για αποδέκτες ανάκτησης της ιλύος εκτός Ελλάδας, θα υποβάλλει τις απαιτούμενες άδειες
διασυνοριακής μεταφοράς μετά την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε 1 μήνα.
6. Συμφωνητικά συνεργασίας του διαγωνιζόμενου με όλες τις επιχειρήσεις, στις
εγκαταστάσεις των οποίων θα οδηγείται προς ανάκτηση η ιλύς και τις οποίες ο
διαγωνιζόμενος περιλαμβάνει στη Δήλωσή του σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν
διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Στα συμφωνητικά θα πρέπει να
περιλαμβάνονται οι ποσότητες ιλύος 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 της ιλύος που περιλαμβάνεται
στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
7. Σε περίπτωση ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος σε εδάφη (για αποκατάσταση χώρων,
πχ λατομία, αλλά όχι για απ’ ευθείας γεωργική χρήση) 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 των προς ανάκτηση υλικών.
Στα συμφωνητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ποσότητες της αφυδατωμένης ιλύος 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 μικτού προϊόντος που περιλαμβάνεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
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Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης των αδειών από τους φορείς, αυτές μπορούν να
υποβάλλονται μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

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 σύνολό της
πρέπει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Άρθρο 5: Δικαιολογητικά κατακύρωσης Ειδικών Όρων
Ο φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 17, θα πρέπει να περιλαμβάνει,
επί ποινή αποκλεισμού, το πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού
αντικειμένου της παρούσας

Άρθρο 6ο : Τιμολόγιο
11. Η συνολική τιμή προσφοράς θα αναφέρεται ανά τόνο σε μονάδες ολοκληρωμένης παροχής
υπηρεσιών και περιλαμβάνει:
α) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα
με τους όρους που αναφέρονται στη Διακήρυξη–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) Δαπάνες για τη συνεχή, πλήρη, έντεχνη και αποδοτική παραλαβή και ανάκτηση της
αφυδατωμένης ιλύος. 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, τελική διάθεσης ή/και διαχείριση-ανάκτησης της αφυδατωμένης
ιλύος, 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
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λειτουργία

ή

προσωρινή

αποθήκευση,

συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών της ή προμήθεια αλληλένδετη με την παραλαβή,
τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος, έστω και αν δεν
κατονομάζεται ρητά, που όμως κρίνεται απαραίτητη για την άρτια, ασφαλή και επιτυχή
υλοποίηση της παραλαβής, τελικής διάθεσης ή/και διαχείριση-ανάκτηση σύμφωνα με τους
κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.
β) Δαπάνες 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) Δαπάνες 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, τελική διάθεση
ή/και διαχείριση-ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να
διαθέτει μονίμως, ή και όσα άλλα εκτάκτως απαιτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης
επί τόπου της ΕΕΝΘ για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση της παραλαβής, τελικής διάθεσης
ή/και διαχείριση-ανάκτησης.
δ) Δαπάνες ζύγισης σε διακριβωμένο ζυγό έγκρισης από ΕΥΑΘ Α.Ε. μετά την παραλαβή και
αναλωσίμων, υλικών και προσωπικού για την παραλαβή, τελική διάθεση ή/και διαχείρισηανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος.
ε) Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, μεταφορές, τέλη, εισφορές, κρατήσεις
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης της υλοποίησης της
παραλαβής, τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος.
Κατ εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, 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. (Δεν ισχύει για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού).
στ) Δαπάνες 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 και τελικής διάθεσης ή/και
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διαχείρισης-ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος και σε όλη την έκταση της εκτέλεσης της
παρεχόμενης υπηρεσίας.
ζ) Δαπάνες εμβολιασμών και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων μέτρων υγείας, για όλο
ανεξαιρέτως το προσωπικό του Ανάδοχου και για τους εμπλεκόμενους στην παραλαβή και
τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος.
η) Δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του Ανάδοχου όλων των
απαιτούμενων για την υλοποίηση της παραλαβής και τελική διάθεσης ή/και διαχείρισηςανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας, καθώς και
εργαλείων για ασφαλή εργασία.
θ) Δαπάνες εφαρμογής μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα) και της δημόσιας υγείας, καθώς και αποφυγής περιβαλλοντικών οχλήσεων
είτε εντός είτε εκτός των δύο ΕΕΝΘ και καθ' όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που
απορρέουν από τη Σύμβαση.
ι) Δαπάνες για όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία απαιτούνται κατά την
υποδοχή, προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος, λόγω περιβαλλοντικών οχλήσεων
οποιασδήποτε αιτίας που μνημονεύεται ρητά ή μη στη Σύμβαση (καθυστερήσεις, ανωτέρα βία,
εμπόδια παραλαβής κ.ά.).
ια) Δαπάνες για αδειοδοτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις έναντι των οικείων αρμόδιων αρχών
(μελέτες, πιστοποιητικά, τήρηση ημερολογίου και μητρώου κ.ά.) στα πλαίσια της υλοποίησης
της παραλαβής και τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος.
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.
ιβ) Δαπάνες χημικών, μικροβιολογικών και άλλων αναλύσεων (σε διαπιστευμένα εργαστήρια)
της αφυδατωμένης ιλύος και τυχόν λοιπών υλικών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες στα
πλαίσια της υλοποίησης της παραλαβής, τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησής της.
Τα εκάστοτε αποτελέσματα των αναλύσεων, καθώς και σχετικών αναλύσεων που
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τρίτους στα πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσιών θα
κοινοποιούνται άμεσα στην ΕΥΑΘ Α.Ε.
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ιγ) Δαπάνες, στην περίπτωση ανάκτησης ή της αφυδατωμένης ιλύος ή/και μίγματός τους στο
έδαφος, για την εκπαίδευση και επίβλεψη των χρηστών, καθώς και τη λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή ανάκτηση.
ιδ) Δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης του Π.Υ., έκδοσης εγγυητικών επιστολών κλπ.
ιε) Δαπάνες για τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των
υπηρεσιών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, και οφείλονται σε υπαιτιότητα του Π.Υ..
ιστ) Δαπάνες τριπλότυπου έκδοσης έντυπου παρακολούθησης μη επικίνδυνων αποβλήτων
σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με Αρ. Πρ. Οικ. 129043/4345, 8.7.2011, «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» για την πιστοποίηση της
ευθύνης και κατοχής διαχείρισης των αποβλήτων

Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών (Π.Υ.)
1. Ο Ανάδοχος ή Πάροχος Υπηρεσιών (Π.Υ.) της παραλαβής και τελικής διάθεσης ή/και
διαχείρισης-ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το ανωτέρω
περιγραφόμενο αντικείμενο, χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση, εκτός από τυχόν περιπτώσεις που
ρητά αναφέρονται στην παρούσα.
2. Ο Π.Υ. υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της παραλαβής και τελικής διάθεσης/και
διαχείρισης-ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος προσωπικό, ίδιο ή μη, που διαθέτει τα κατά
νόμο απαιτούμενα προσόντα.
3. Ο Π.Υ. θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη 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 ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος.
4. Επίσης, ο Π.Υ. 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.).
5. Ο Π.Υ. θα παραλαμβάνει την αφυδατωμένη ιλύ από τους εκάστοτε ειδικούς χώρους.
Διευκρινίζεται ότι ο Π.Υ. θα συνεργάζεται με την «Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-Τ.Ε. Χρ. Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ», η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος
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από την ΕΕΝΘ στον χώρο του Π.Υ.. και να ρυθμίζει τη ροή της διαδικασίας φόρτωσης. Το
ωράριο μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως των αναγκών κατόπιν της έγκρισης της ΕΥΑΘ
ΑΕ.
6. 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
Π.Υ. θα παραλαμβάνει την ιλύ από τους ειδικούς χώρους απόθεσης της ΕΕΝΘ, σύμφωνα με
εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα εκπονεί και θα του κοινοποιεί η ΕΥΑΘ Α.Ε, με τρόπο ώστε να
μη δημιουργούνται εμπόδια στη λειτουργία της ΕΕΝ.
7. Στις υποχρεώσεις του Π.Υ. 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, τελικής
διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος.
8. Ειδικότερα, ο Π.Υ. υποχρεούται να προμηθευτεί, εγκαταστήσει και διαθέσει καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης:
 (Όλα τα απαραίτητα μεταφορικά και φορτωτικά μέσα, πάσης φύσεως μηχανήματα και
εξοπλισμό στο χώρο του ή και) σε τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς μεταφόρτωσης για την
συνεχή και άρτια υλοποίηση της παραλαβής και μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος στο
χώρο αξιοποίησής της.
 Επιπλέον, ο Π.Υ. υποχρεούται να διαθέσει και όλον τον εξοπλισμό, ο οποίος δεν
αναφέρεται ανωτέρω, αλλά απαιτείται για την ασφαλή εργασία καθ' όλα τα στάδια και τη
φύση της εν λόγω υπηρεσίας, όπως τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
και ομαδικής προστασίας των εργαζομένων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
9. Ο Π.Υ. 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 ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος, λόγω πιθανών κινδύνων αυτανάφλεξης,
έκρηξης και τυχόν περιβαλλοντικών οχλήσεων.
10. Για την απομάκρυνση αφυδατωμένης με ομαλούς ρυθμούς και την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση του Π.Υ., η Ε.Ε. σε συνεννόηση με τον Π.Υ. θα εκπονεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα
παραλαβής-μεταφοράς σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση για την απομάκρυνσή της. Το
πρόγραμμα θα κοινοποιείται εγκαίρως στους Π.Υ.. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των
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Π.Υ. με το πρόγραμμα, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση της, να επιβάλει ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 21.9 της παρούσας Σ.Υ.
Ειδικότερα θα αποδίδονται οι κατακυρωθείσες στους Αναδόχους ποσότητες προϊόντος με
βάση τις επόμενες κατευθυντήριες αρχές:


Κάθε ανάδοχος θα παραλάβει την ποσότητα της αφυδατωμένης ιλύος που του έχει
κατακυρωθεί στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού



Σημαντικό στοιχείο για την διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος-προγράμματος
απομάκρυνσης αποτελεί η δυνατότητα υποδοχής των μονάδων ανάκτησης των
παραλαμβανόμενων ιλύων σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση ανάλογα με την προτεινόμενη
από τον Π.Υ. μέθοδο ανάκτησης. Επίσης θα λαμβάνεται υπόψη και ο ρυθμός με τον οποίο ο
Π.Υ. μπορεί να μεταφέρει τη παραλαμβανόμενη αφυδατωμένη ιλύ σε ημερήσια ή
εβδομαδιαία βάση.



Στην περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος του Π.Υ. 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 Π.Υ. στα πλαίσια της σύμβασής του.

11. Στην περίπτωση Π.Υ. που εκτελεί την παρούσα παροχή υπηρεσιών με διασυνοριακή
μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος, θα πρέπει άμεσα μετά την υπογραφή της Σύμβασης και
όχι αργότερα από 15 ημέρες από την υπογραφή της, ο άνω Π.Υ. να προβεί σε παραλαβή της
αφυδατωμένης ιλύος από τις ειδικούς χώρους αποθήκευσης των ποσοτήτων που του
αναλογούν μέχρι την υλοποίηση της διασυνοριακής μεταφοράς και την απομάκρυνσή τους
από την ΕΕΝΘ. Η προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος για τους ανωτέρω
λόγους (διασυνοριακή μεταφορά) δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Άρθρο 8ο : Ποσότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος – πρόσθετα πληροφοριακά
στοιχεία
Πληροφορίες όσον αφορά ποσότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αφυδατωμένης ιλύος,
περιλαμβάνονται στο αρχείο της Δ/νσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης. Οι υποψήφιοι
Π.Υ. είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες αναλύσεις για την
εφαρμογή της μεθόδου που προτείνουν, να προβούν με δικές τους δαπάνες στην υλοποίηση
αυτών πριν την υποβολή της προσφοράς τους.
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Για το σκοπό αυτό μπορούν να λαμβάνουν σχετικά δείγματα ιλύος από την ΕΕΝΘ κατόπιν
συνεννοήσεως με την ΕΥΑΘ.
Άρθρο 9ο : Διοίκηση της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών από τον ΠΥ
1. Η διοίκηση, κατά την πορεία υλοποίησης του αντικειμένου της παραλαβής, τελικής διάθεσης
ή/και διαχείρισης-ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος, εκ μέρους του Π.Υ. θα ασκείται από
στέλεχός του, που θα διορισθεί από αυτόν. Το ως ανωτέρω στέλεχος του Π.Υ. είναι
υπεύθυνο για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή υλοποίηση της παραλαβής, τελικής
διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης της αφυδατωμένης 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 (και σε διάστημα 2 εβδομάδων) θα οριστεί από πλευράς
Π.Υ. ο Υπεύθυνος Ασφάλειας σύμφωνα με το Νόμο, στα πλαίσια της υλοποίησης της
παραλαβής και τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης αφυδατωμένης ιλύος, για τη
λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας τα οποία
απαιτούνται κατά τη φόρτωση, μεταφορά, υποδοχή, ενδιάμεση ή προσωρινή αποθήκευση
και ανάκτηση τους.

3.

Ο Π.Υ., εκτός από τον Διευθυντή (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 (και
σε διάστημα 2 εβδομάδων), στην ΕΥΑΘ ΑΕ υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχονται τον
διορισμό και τις ευθύνες τους.

5.

Ο διορισμός του υπόψη Διευθυντή, σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει από τις ευθύνες του
και τις υποχρεώσεις του τον Π.Υ., που παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου
υπεύθυνος απέναντι στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

Άρθρο 10ο : Λοιπό προσωπικό του ΠΥ
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 και υποχρεούται με δικές του δαπάνες να εφοδιάσει το προσωπικό του με όλα
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τα απαραίτητα ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή
παρεχόμενη υπηρεσία.

Άρθρο 11ο : Ποινικές ρήτρες – περικοπές
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
στην 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 Διεύθυνσης Λειτουργίας και
Συντήρησης Εγκαταστάσεων και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό της
παροχής υπηρεσιών.
3. Εάν ο Π.Υ. δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του και ιδιαίτερα εφόσον δεν
παραλαμβάνει σύμφωνα με το πρόγραμμα την ποσότητα της αφυδατωμένης ιλύος που του
αναλογεί, τότε η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιήσει άλλον Π.Υ. για την παραλαβή, τελική
διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος, ενώ παράλληλα για τις
ποσότητες αυτές θα επιβάλει στο μη συμμορφούμενο Π.Υ. 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 Π.Υ. 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 τη 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.
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Επίσης δεν θα εφαρμοστούν για το χρονικό διάστημα των 60 πρώτων ημερών ισχύος της
Σύμβασης σε σχέση με διασυνοριακή μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος, αλλά μετά την
παρέλευση 15 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης θα δύνανται να επιβληθούν
ποινικές ρήτρες για την περίπτωση μη παραλαβής από τους χώρους αποθήκευσης της ΕΕΝΘ
της αφυδατωμένης ιλύος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Εφόσον ο Π.Υ. 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 Π.Υ. 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,

τελική

διάθεση

ή/και

διαχείριση-ανάκτηση

της

αφυδατωμένης ιλύος.
4. Σε περίπτωση που από τις αρμόδιες αρχές επιβληθούν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. πρόστιμα για τυχόν
πρόκληση ρύπανσης από τον Π.Υ. στο περιβάλλον, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα παρακρατήσει από τις
πληρωμές του Π.Υ. το ποσό των προστίμων αυτών.
Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξαιρουμένου του σημείου 4
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Η υλοποίηση της παραλαβής και τελικής διάθεσης ή/και διαχείριση-ανάκτηση της
αφυδατωμένης ιλύος θα πραγματοποιηθεί κατά τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης
από ειδικευμένο προσωπικό.
2. Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να μην παρακωλύει την εκτέλεση από άλλους Π.Υ. 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 Π.Υ. 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, τελικής
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διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης της αφυδατωμένης 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.
4. Ο Π.Υ. με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό «Παραλαβή, τελική διάθεση ή/και διαχείρισηανάκτηση Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ» 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, τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης της
αφυδατωμένης ιλύος, ενημερώθηκε για τις σχετικές διαδικασίες καθώς και για τη μηχανική,
χημική και βιολογική σύσταση της αφυδατωμένης ιλύος, ενώ ζήτησε και έλαβε κάθε
απαραίτητη πληροφορία για την έντεχνη εκτέλεση της παραλαβής και αξιοποίησής της. 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 συντάξει και να υποβάλει στην Δ/νση Λειτουργίας και Συντήρησης
Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) για την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης
ιλύος εντός της ΕΕΝ.
6. Ο Π.Υ. οφείλει να επιδείξει κάθε επιμέλεια κατά την παραλαβή, τελική διάθεση ή/και
διαχείριση-ανάκτηση της αφυδατωμένης ιλύος, και να λάβει κάθε προστατευτικό μέτρο,
ώστε να αποφευχθεί πλήρως η διαφυγή οποιασδήποτε ποσότητας τους στο περιβάλλον
(εντός και εκτός των χώρων της ΕΕΝΘ).
7. Ο Π.Υ. οφείλει να ενημερωθεί σχετικά και να εφαρμόζει τις ισχύουσες αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΝΘ και γενικότερα να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο
προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον και να αποφεύγεται κάθε περιβαλλοντική
όχληση.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά και τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση
της αφυδατωμένης ιλύος πραγματοποιηθούν εκτός Ελλάδας, τότε ο Π.Υ. αναλαμβάνει να
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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.
9. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. (σε όλες τις βαθμίδες) και
του Π.Υ. θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο Π.Υ. είναι
υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την ΕΥΑΘ
Α.Ε., μέσω ορισμού και παρουσίας διερμηνέων.
10. 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..
11. Εάν κατά την εκτέλεση της παραλαβής, τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης της
αφυδατωμένης ιλύος προκύψει ανάγκη για πρόσθετες μελέτες, εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις,
έστω και μη ρητά κατονομαζόμενες στην Διακήρυξη, αυτές πρέπει να συνταχθούν και να
εκδοθούν έγκαιρα με δαπάνη, μέριμνα και επιμέλεια του Π.Υ.

Άρθρο 13ο : Επιτροπή επίβλεψης – παραλαβής
1. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας,
εκπροσωπούμενη από το προσωπικό επίβλεψης, «επιτροπή επίβλεψης-ΕΕ της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης», το οποίο διευθύνει ο Δ/ντής Εγκαταστάσεων &
Δικτύων Ύδρευσης 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, τελική διάθεση ή/και
διαχείριση-ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος, και γενικά η τήρηση των όρων της
Σύμβασης από τον Ανάδοχο.
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3. Η Επιτροπή αμέσως μετά την υπογραφή της/των σύμβασης/εων, σε συνεργασία με τους
αναδόχους, εκπονεί το πρόγραμμα–χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης της αφυδατωμένης
ιλύος, σύμφωνα με τα στοιχεία των συμβάσεων που θα υπογραφούν και τις ποσότητες που
κάθε Π.Υ. πρέπει να παραλάβει, σε εβδομαδιαία βάση.
4. Ο Π.Υ. 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 Δ/νση
Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης 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.
6. Η Επιτροπή συντάσσει και εκδίδει το Πρωτόκολλο για την τμηματική παραλαβή-διαπίστωση
παροχής υπηρεσιών από τεχνικής άποψης, ανά μήνα. Επίσης, συντάσσει και εκδίδει το
σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι
σύμφωνες με τις συμβατικές προδιαγραφές (άρθρο 16). 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 Διευθυντή
Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ και ακολούθως αποτελούν τις
απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις πληρωμές από την Διεύθυνση Οικονομικών.
7. Πριν την σύνταξη του Πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής και μετά τη λήξη κάθε μηνιαίας
παροχής υπηρεσιών, ο Π.Υ. συντάσσει λογαριασμό του οφειλόμενου σ’ αυτόν ποσού, για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
8. Για τον υπολογισμό του μηνιαίου τιμήματος, θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα της
αφυδατωμένης ιλύος που παραλήφθηκε, μεταφέρθηκε και αξιοποιήθηκε επιτυχώς
κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.
9. Η ποσότητα της αφυδατωμένης ιλύος η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον
προσδιορισμό του προς πληρωμή τιμήματος, θα προκύπτει βάσει στοιχείων
επιβεβαιωμένων εκ μέρους της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΥΑΘ ΑΕ, για την καλή και
έντεχνη υλοποίηση του αντικειμένου της παραλαβής, τελική διάθεση ή/και
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διαχείριση-ανάκτησης της αφυδατωμένης ιλύος. Ειδικότερα, η υπόψη ποσότητα θα
προκύπτει από τα ζυγολόγια της αφυδατωμένης ιλύος που παρελήφθησαν και
μεταφέρθηκαν στην/στις εγκατάσταση/σεις ανάκτησης κατά την αντίστοιχη
περίοδο του προς πληρωμή τιμήματος.
10. Ρητά καθορίζεται ότι θα πιστοποιούνται μόνο οι ποσότητες της παρεληφθείσας
αφυδατωμένης ιλύος, για τις οποίες ο Π.Υ. έχει προσκομίσει τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποδοχή
στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις για τελική ανάκτηση.
11. Το τίμημα που θα καταβάλλεται για την υπόψη παροχή υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα
υπολογίζεται με βάση την πιστοποιηθείσα ποσότητα προϊόντος (σύνολο ποσότητας
της αφυδατωμένης ιλύος) επί την αντίστοιχη τιμή μονάδας που έχει προσφέρει ο Π.Υ.,
εφόσον ο Π.Υ. έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του και αφού
προηγουμένως αφαιρεθούν από το τίμημα τυχόν ποινικές ρήτρες.

Άρθρο 14ο : Έκπτωση αναδόχου
1. Αν ο Π.Υ. δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται προς τις
γραπτές εντολές της αρμόδιας Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης που του
δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το Νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
2. Η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται, μετά από εισήγηση του Δ/ντή Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης
(βασιζόμενη στις αναφορές της ΕΕ) και σχετική απόφαση του ΔΣ 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
3. Το ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειμένου να αποφασίσει, καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο
Π.Υ. προς παροχή εξηγήσεων.
4. 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.
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5. 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.

Άρθρο 15ο :Διακοπή παροχής υπηρεσιών
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, τελική διάθεση ή/και διαχείρισηανάκτησης της αφυδατωμένης 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.

Άρθρο 16ο : Οριστική παραλαβή
1. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εντός διαστήματος τριών μηνών από την υπογραφή του
τελευταίου Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής, θα διενεργηθούν από τον Π.Υ. και την
Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης 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 Διευθυντή Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης.
2. Βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Π.Υ. οι δαπάνες για τους ελέγχους και δοκιμές της οριστικής
παραλαβής, εκτελούμενες υπό την έγκριση και καθοδήγηση της Δ/νσης Εγκαταστάσεων &
Δικτύων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ ( μέσω της ΕE).
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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).

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες: τηλ 2310 966968, -972, -928, fax: 2310 283117.
Θεσσαλονίκη 22/2/2019

Για τους Γενικούς όρους
Ο Διευθυντής Οικονομικών

Για τους Ειδικούς όρους
Ο Διευθυντής Εγκαταστάσεων
& Δικτύων Ύδρευσης

Δημήτρης Γ. Αλεξανδρής

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Θεωρήθηκε
Ο Γενικός Διευθυντής
της ΕΥΑΘ ΑΕ

Ο Νομικός Σύμβουλος
της ΕΥΑΘ ΑΕ

Πέτρος Νάστος

Νίκος Στεργιόπουλος
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Αριθμός Προσφυγής

/20

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ

Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:

Διεύθυνση : ________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : ______________________ Αρ. Φαξ : _____________________

e-mail : ______________________

(2)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονομασία : _________________________________________________________

Διεύθυνση : _________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ :
___________________

e-mail : ___________________________
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(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης

_________________________________________

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος

_________________________________________

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή
απόφασης

________________________________________
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η
προσφυγή

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
(13) ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα
Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.
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__________________________________

________________________

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο _______________________________________
(Κεφαλαία)

Ιδιότητα ______________________________________________

Σφραγίδα
(Σε περίπτωση νομικού προσώπου)
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