Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑ 127 -546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 – FAX: 2310/212439

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 8 /2016
Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση
της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας
Αποβλήτων (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
Άρθρο 1ο
Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ) προκηρύσσει
ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών που
αφορούν στην Παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά
παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ
ΣΙΝΔΟΣ), συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιμισκή 98, 4ος όροφος, την
31η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται:
2.1 Με παράδοση τους στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (Τσιμισκή 98, 8ος
όροφος). Η παράδοση μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση της προσφοράς στο
παραπάνω τμήμα είτε με αποστολή της ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω
εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να
φτάσει στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών πριν από τη λήξη της ημερομηνίας
και της ώρας υποβολής των προσφορών.
2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την
έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.
3.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του
παρόντος άρθρου ή αφορούν προμηθευτές των οποίων η συμμετοχή στους διαγωνισμούς
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει αποκλεισθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Προσφορές που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.
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Άρθρο 3ο
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα
εξής στοιχεία:
α. Προς:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98 , 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της
καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων
(ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)»
γ. Ο αριθμός της διακηρύξεως (Νο 8 /2016)
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου. Τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου περιγράφονται στο άρθρο 21.2 της
παρούσας.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ » και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραφημένη από τον προσφέροντα το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Άρθρο 4ο
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης.
Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης δίδονται μόνο όταν αυτές ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους εγγράφως και μέχρι 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Οι
απαντήσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, στο πεδίο
«Ανακοινώσεις/Διευκρινίσεις» της καταχώρησης του σχετικού διαγωνισμού και κοινοποιούνται
σε όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει τη Διακήρυξη του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, έως και την προηγούμενη ημέρα από αυτήν της διεξαγωγής του
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διαγωνισμού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Η επιτροπή διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των προσφορών, μπορεί, κατά την κρίση της, να
ζητήσει διευκρινήσεις από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, είτε ενώπιόν της είτε
εγγράφως. Σημειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 5ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες) εγκατεστημένες
στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη –μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία
περί Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους –μέλους που έχει
υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε
κράτος μέλος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ (GPA) του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε..

Άρθρο 6ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
1.1 Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
1.1.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
1.1.3 Πιστοποιητικό αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν βρίσκονται σε, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 επ.
Πτωχευτικού Κώδικα).
1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
1.1.3 και 1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
δημόσια αρχή που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1.2.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
1.2.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθμ. 1.1.3 & 1.1.4
περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου.
1.2.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής
τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές
οργανώσεις.
1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1.3.1 Όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2. Στην προκειμένη περίπτωση το
απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον
υπεύθυνο του Νομικού Προσώπου το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά νομιμοποιητικά
έγγραφα.
1.3.2 ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ),
επικυρωμένο αντίγραφο (ή απόσπασμα) του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).
1.3.3 Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσιοδότηση του προσώπου
που υπογράφει την προσφορά.
1.4 Οι συνεταιρισμοί:
1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3 και 1.1.4 του εδ. 1.1 του παρόντος
άρθρου.
1.4.2 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόμιμα ο συνεταιρισμός.
1.5 Οι ενώσεις παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες που
συμμετέχει στην ένωση.
1.5.2 Η ένωση παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να αναγράφεται το μέρος της παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο
της προσφοράς.
1.5.3 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται για ολόκληρη την
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με
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απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της
Δ/νσης Οικονομικού.
2. Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
παρέχοντος υπηρεσίες που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου.
4. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα είναι νομίμως
μεταφρασμένα στην Ελληνική.
5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί
το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όμως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην
προσφορά.
6. Όλα τα πιστοποιητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε απλά φωτοαντίγραφα.
7. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν νόμιμη επικύρωση του γνησίου υπογραφής του
υπογράφοντος αυτές.
Άρθρο 7ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2.
Με την εγγυητική επιστολή –που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση– το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή να είναι νόμιμη η
απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
3.1. Την ημερομηνία έκδοσης
3.2. Τον εκδότη
3.3 Την επωνυμία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται
3.4.Τον αριθμό της εγγύησης
3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
3.6.Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
3.7. Τους όρους ότι:
3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προμηθειών της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3)
ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
4.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
4.2 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία
μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
4.3 Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα
ακόλουθα:
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4.3.1 Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τις ζητούμενες υπηρεσίες.
4.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού) .
4.4 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) κατά την υποβολή της
με την προσφορά είναι:
4.4.1 Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με
μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
4.4.2 Ο αριθμός της διακήρυξης (Νο 8 /2016) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού
4.4.3 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση ( 6.000,00 €)
4.4.4 Η ημερομηνία έκδοσης της.
4.4.5 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
5.1 Ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3. και τα
ακόλουθα:
5.3.1 Τον αριθμό της Διακήρυξης και τις προς προμήθεια υπηρεσίες.
5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.
5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειμένου
της σύμβασης.
6. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον παρέχοντα υπηρεσίες στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
8. Στην περίπτωση ένωσης παρεχόντων υπηρεσίες οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
9. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός
τουλάχιστον μηνός από την ισχύ της προσφοράς.
10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη
παράταση της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 90 ημέρες 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 παρατείνεται για όσο χρόνο συμφωνηθεί μεταξύ της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των συμμετεχόντων.
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Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης
τιμών πριν την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 10ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 11ο
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12ο
ΓΛΩΣΣΑ
Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία θα
είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 13ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής παρέχοντος υπηρεσίες σ’ αυτόν και
κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (μέσω
Τμήματος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310-212439) ως
εξής:
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τμήμα Προμηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά
συμμετοχής παρέχοντος υπηρεσίες στον διαγωνισμό, ως και κατά του τύπου η του περιεχομένου
των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι
τις επόμενες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη διενέργειά του. Επίσης ένσταση μπορεί να
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υποβληθεί και σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη της
προθεσμίας η 14.30 μμ). Η ένσταση κατά της συμμετοχής παρέχοντος υπηρεσίες σε
διαγωνισμό κοινοποιείται, εντός της αυτής προθεσμίας υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο,
στον παρέχοντα υπηρεσίες κατά του οποίου στρέφεται. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης, η
ένσταση θα απορρίπτεται.
3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρμόδιο για την κατακύρωση
όργανο. (Δ.Σ.).
4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.
Άρθρο 14ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ’ όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
1.
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
2.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιες ή παρεμφερείς
υπηρεσίες.
4.
Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδες στοιχείο από
το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον παρέχοντα υπηρεσίες με την χαμηλότερη τιμή, από
εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν
απόρριψη των προσφορών.
Άρθρο 15ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το συνημμένο
έντυπο της οικονομικής προσφοράς.
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να πληροί τα εξής:
- Να είναι συμπληρωμένος ο περιεχόμενος Πίνακας αριθμητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση
δε ασυμφωνίας, ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως
- Η δηλούμενη προσφερόμενη ποσότητα υλικού προς παραλαβή, μεταφορά και διάθεση θα είναι
τουλάχιστον 2.000 τόνοι αφυδατωμένης ιλύος.
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- Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ
με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση και με βάση την
αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει
συνυπολογισθεί και ενσωματωθεί στην τιμή προσφοράς.
- Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 16ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας και αποσφράγισης των
προσφορών κατά την καθορισμένη στην διακήρυξη ημερομηνία και ώρα. Πριν την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί με το Τμήμα Πρωτοκόλλου
για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές και σε καταφατική περίπτωση
παραλαμβάνονται και αυτές οι προσφορές. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στη Δ/νση Οικονομικού
για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία, παρουσία μόνο αυτών που υπέβαλαν
εμπρόθεσμα προσφορές ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους:
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών
συμμετοχής. Αριθμούνται και μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την επιτροπή και φυλάσσονται με ευθύνη του
προέδρου της.
β. Οι παρευρισκόμενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
φακέλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
γ. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα
υποβληθέντα έγγραφα και διαπιστώνει την συμβατότητα τους σε σχέση με τους όρους της
παρούσης. Στην συνέχεια συντάσσει το σχετικό πρακτικό με τα αποτελέσματα και όσοι από
τους διαγωνιζόμενους δεν πληρούν τους όρους της παρούσης αποκλείονται. Ακολουθεί
ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής η οποία και αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με
τηλεομοιοτυπία.
δ. Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι
οικονομικών προσφορών, αλλά επιστρέφονται, μετά την κρίση επί τυχόν ενστάσεων.
3. α. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν
αποδεκτές επαναφέρονται στην επιτροπή διαγωνισμού για την αποσφράγιση τους κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο σχετικό ειδοποιητήριο. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών αποσφραγίζονται μετά την κρίση επί των τυχόν ενστάσεων, και εφόσον
κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες προσφορές. Κατά το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Η μη
παρουσία ενός ή περισσότερων εκ των συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω
στάδια του διαγωνισμού, δεν αποτελεί λόγο αναστολής του.
β. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες
διορθώσεις, σε Πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την προσφορά με την
χαμηλότερη τιμή της στήλης «Προσφερόμενη τιμή παραλαβής προϊόντος» του Πίνακα της
Οικονομικής Προσφοράς) ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και αποτελεί
μέρος του Πρακτικού της.
Αναλυτικά η διαδικασία θα έχει ως εξής:
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-Αμέσως μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή θα ελέγξει την ορθότητα
συμπλήρωσης του Πίνακα κάθε οικονομικής προσφοράς. Αν διαπιστωθούν σφάλματα στην
αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν
αποκλεισμό), όπως διαφορές μεταξύ ολόγραφης και αριθμητικής τιμής οπότε υπερισχύει η
ολόγραφη τιμή ή υπολογιστικά σφάλματα στα γινόμενα ή στη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή
θα διορθώσει τα σφάλματα και θα αναγράψει την ορθή οικονομική προσφορά.
-Η Επιτροπή κατατάσσει τους διαγωνιζόμενους κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με την τιμή
της στήλης Προσφερόμενη τιμή παραλαβής Προϊόντος, 2η στήλη του Πίνακα της
Οικονομικής Προσφοράς.
-Ο διαγωνιζόμενος ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά τόνο προϊόντος βρίσκεται
στην αρχή της κατάταξης και αποτελεί τον προσωρινό ανάδοχο για το σύνολο της ποσότητας
που αναγράφεται στη στήλη «Παραλαμβανόμενη Ποσότητα Προϊόντος», πρώτη στήλη του
Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει προσφορά.
-Εφόσον καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσό του προϋπολογισμού, 300.000 ΕΥΡΩ, η
διαδικασία ολοκληρώνεται.
-Εφόσον δεν έχει καλυφθεί ο προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός, το τυχόν
υπολειπόμενο χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει διατεθεί καλείται υπόλοιπο. Εφόσον
υφίσταται υπόλοιπο εξετάζεται η προσφορά του αμέσως επόμενου στην κατάταξη
διαγωνιζόμενου. Αυτός αποτελεί προσωρινό ανάδοχο για την ποσότητα που αναγράφεται στη
στήλη «Παραλαμβανόμενη Ποσότητα Προϊόντος», πρώτη στήλη του Πίνακα Οικονομικής
Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει προσφορά, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το
υπόλοιπο ποσό. Εάν η ως άνω ποσότητα υπερβαίνει το υπόλοιπο ποσό προϋπολογισμού τότε
ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος αποτελεί προσωρινό ανάδοχο για το υπόλοιπο και η
διαδικασία ολοκληρώνεται.
-Το ως ανωτέρω βήμα επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαντληθεί το σύνολο του προβλεπόμενου
ποσού προϋπολογισμού, ήτοι 300.000 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που προαναφέρθηκε η Επιτροπή προσδιορίζει την συνολική
ποσότητα του προϊόντος που αντιστοιχεί σε κάθε προσωρινό ανάδοχο και καταρτίζει Τελικό
Πίνακα στον οποίο καταγράφει τους προσωρινούς αναδόχους και για έκαστο από αυτούς την
συνολικά παραλαμβανόμενη ποσότητα προϊόντος και αναλυτικά την ποσότητα της
αφυδατωμένης ιλύος (τόνοι ιλύος) που του αντιστοιχεί, την προσφερόμενη τιμή παραλαβής
προϊόντος (€/τόνο) που αυτός έχει προσφέρει, την προκύπτουσα δαπάνη (€) η οποία αποτελεί
το συνολικό οικονομικό αντικείμενο για κάθε προσωρινό ανάδοχο, πλέον ΦΠΑ.
Στην περίπτωση κατά την οποία στον τελευταίο προσωρινό ανάδοχο αντιστοιχεί
παραλαμβανόμενη ποσότητα μικρότερη από αυτή που είχε περιληφθεί στην Οικονομική
Προσφορά του, οι υπόλοιποι προσωρινοί ανάδοχοι ενημερώνονται από την Επιτροπή ότι εάν
ο τελευταίος προσωρινός ανάδοχος αρνηθεί να συνεχίσει τη διαδικασία προς το σκοπό της
σύναψης σύμβασης, τότε θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή σχετικά στοιχεία των
Οικονομικών Προσφορών τους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, στα πλαίσια
προσδιορισμού δυνατότητας επαύξησης της παραλαμβανόμενης ποσότητας προϊόντος από
πλευράς έκαστου εξ αυτών, προκειμένου να κατανεμηθεί η ποσότητα που αρχικά
αντιστοιχούσε στον τελευταίο προσωρινό ανάδοχο.
Σε περίπτωση που και μετά και την ως ανωτέρω διαδικασία απομένει υπόλοιπο η ΕΥΑΘ ΑΕ
μετά από απόφαση του ΔΣ θα μπορεί να απευθυνθεί προς σκοπό της παραλαβής του σε
επόμενους διαγωνιζόμενους από την κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας.
γ. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης περισσότερων οικονομικών προσφορών και εφόσον δεν
συντρέχει περίπτωση ανάδειξης όλων ως αναδόχων, διενεργείται κλήρωση από το ΔΣ της
ΕΥΑΘ ΑΕ μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των επιχειρήσεων
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
δ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το πρακτικό της, καταγράφοντας την τελική
κατανομή του προϊόντος στους διαγωνιζόμενους με βάση την ανωτέρω διαδικασία βάσει της
οποίας προκύπτει/ουν ο/οι προσωρινός/οι ανάδοχος/οι.
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Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το
πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στο ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ για την έγκριση του
αποτελέσματος και την κατακύρωση της ανάθεσης της σύμβασης.
Επισημαίνεται, ότι το ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ, έχει τη δικαιοδοσία (όπως ορίζει και ο Κανονισμός
Προμηθειών) να εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού μόνο ως προς τον
πρώτο/πρώτους υποψήφιο/ους ανάδοχο/ους, που έχει/έχουν μειοδοτήσει και με τον οποίο/ους
κρίνει συμφέρουσα τη σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με την προσφερόμενη, από
αυτόν/αυτούς τιμή και για τη δηλωθείσα ποσότητα.
Η υπογραφή της σύμβασης με τον/τους Ανάδοχο/ους θα οριστικοποιηθεί μετά την
προσκόμιση από τον/τους προσωρινό/ούς ανάδοχο/ους των απαραίτητων εγγυήσεων,
εγγράφων κλπ για την παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της
παρούσας.
Άρθρο 17ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Το ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ κατακυρώνει το διαγωνισμό εκτός εάν θεωρήσει μη συμφέρον το
αποτέλεσμά του, οπότε έχει το δικαίωμα να τον ακυρώσει αζημίως για την ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά
την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα
κληθούν με σχετικό έγγραφο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών οι προσφέροντες που
προκρίθηκαν, να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων, και την κατάθεση των
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, καθώς και υπεύθυνης
δήλωσης περί ασφαλίσεων δηλ. ότι :
• έχει τις κατά το νόμο προβλεπόμενες ασφάλειες
• θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής
ζημίας και υπόχρεος για την καταβολή αποζημίωσης οποιουδήποτε ζημιωθέντος κατά
την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
2. Ο προσφέρων υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα
στην ταχθείσα προθεσμία. Ο χρόνος έναρξης της παροχής υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό
της.
3. Εάν κάποιος από τους προσφέροντες στους οποίους έγινε η κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, ή δεν προσκομίσει την εγγυητική
επιστολή κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, ενώ η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής εκπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα και με τα κατωτέρω
αναφερόμενα. Επίσης η ΕΥΑΘ δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους κατά σειρά
κατάταξης διαγωνιζόμενο/ους, σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή της Οικονομικής τους
Προσφοράς, προκειμένου να εξετάσει την ανάθεση σε αυτόν/ους των ποσοτήτων που είχαν
κατακυρωθεί στον προσωρινό ανάδοχο που δεν συμμορφώθηκε ως ανωτέρω.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσίας και μετά την
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση εντός προθεσμίας
15 ημερών από την σχετική πρόσκληση και δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής, για να
υπογράψει την Σύμβαση, να προσκομίσει και καταθέσει κατά την προσέλευσή του προς
υπογραφή της Σύμβασης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υπόκειται, για κάθε
ημέρα καθυστέρησης με υπαιτιότητά του, σε επιβολή ποινικής ρήτρας πεντακοσίων (500) €, η
οποία εισπράττεται με κατάπτωση ανάλογου μέρους της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
του. Σε περίπτωση καθυστέρησης πλέον των 15 ημερών, ο Προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, και η ΕΥΑΘ Α.Ε. αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του
Ανάδοχου, και δύναται να εκτελέσει την υπηρεσία με άλλους Ανάδοχους, με όποιο τρόπο
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κρίνει πρόσφορο. Το υπόλοιπο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως
υπέρ της ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας
που υπέστη, από την μη υπογραφή της Σύμβασης.
4. Οι τιμές με τις οποίες έγινε η κατακύρωση παραμένουν σταθερές μέχρι την παραλαβή
ολόκληρης της συμβατικής παροχής υπηρεσιών.
Το εκάστοτε ισχύον ποσοστό φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ.
5. Όρο της σύμβασης με τον Π.Υ θα αποτελεί και η δυνατότητα μονομερούς διακοπής της
σύμβασης παροχής υπηρεσιών (εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ) με την ολοκλήρωση εκτέλεσης του
70% του αντικειμένου
Άρθρο 18 ο
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα καθοριστεί με βάση την ποσότητα που υποχρεούται να
απομακρύνει ο ΠΥ και τις συνθήκες λειτουργίας της ΜΚΑ.
Είναι δυνατή η χρονική παράταση –μετάθεση της σύμβασης χωρίς αύξηση του οικονομικού
αντικειμένου αυτής, για αντικειμενικούς λόγους .

Άρθρο 19ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εξόφληση των τιμολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Πρωτόκολλο παραλαβής.
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή με την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με την Σ.Σ.Ε. (όπου ισχύει)
και ότι καταβάλλονται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές
6. Κάθε τρίμηνο θα κατατίθεται Α.Π.Δ.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τον ανάδοχο της συναπτόμενης σύμβασης βαρύνει κράτηση 0,10% σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2, εδ. β΄ του άρθρου
238 του ν. 4072/2012.
Άρθρο 20ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των
προμηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση
των συμβάσεων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Οι έννομες σχέσεις που δημιουργούνται από την Διακήρυξη και την Σύμβαση διέπονται
από το Ελληνικό Δίκαιο.
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Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 21ο
Άρθρο 21.1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι η παραλαβή-τμηματική φόρτωση, μεταφορά,
αξιοποίηση και τελική διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται καθημερινά στη Μονάδα
Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), με την υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων, οι οποίες
οφείλουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική ευθύνη
του ΠΥ:
• παραλαβή των ποσοτήτων της παραγόμενης στη ΜΚΑ αφυδατωμένης ιλύος που σύμφωνα
με τη Σύμβαση υποχρεούται να παραλαμβάνει ο ΠΥ, φόρτωση σε κατάλληλα οχήματα ή
άλλα μεταφορικά μέσα, με τελικό προορισμό τις εγκαταστάσεις –χώρους αξιοποίησης της
αφυδατωμένης ιλύος ή/και τελικής διάθεσής της. Οι εγκαταστάσεις-χώροι αυτοί θα είναι
νόμιμα αδειοδοτημένοι. Σημειώνεται ότι η καθημερινά παραγόμενη ιλύς αποτίθεται
αρχικά σε κλίνες ξήρανσης εντός του χώρου της ΜΚΑ, οι οποίες αποτελούν και το σημείο
παραλαβής της ιλύος για τον ΠΥ.
• Η αφυδατωμένη ιλύς κατά τη μεταφορά της θα συνοδεύεται από πιστοποιημένη ανάλυση
διαπιστευμένου εργαστηρίου
• Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνεται το τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης μη
επικίνδυνων αποβλήτων της εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ οικ. 129043/4345/8-7-2011 που θα
πιστοποιεί την μεταβίβαση κατοχής και ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων
Ως «Αφυδατωμένη ιλύς» ορίζεται: Το παραγόμενο προϊόν της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος της
Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης στη Σίνδο (ΜΚΑ,
ΒΙΠΕΘ Σίνδος), με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα
ή είναι διαθέσιμα προς εξέταση από τους υποψηφίους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Ως «Αξιοποίηση» : Η διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος ή μίγματος αυτής, σύμφωνα με τις
κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όρους και περιορισμούς, ενδεικτικά ως:
-καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτικά εργοστάσια, κλπ
-σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών,
-για αποκαταστάσεις εδαφών,
-κάθε άλλη μέθοδος αξιοποίησης κατάλληλα αδειοδοτημένη, πλην της απευθείας διάθεσης σε
καλλιεργήσιμα εδάφη.
Η εκτιμώμενη παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος είναι κατά μέσο όρο 300-350 τόνοι μηνιαίως
και με τις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τον παρόντα διαγωνισμό θα μεταφερθούν
ποσότητες προϊόντος, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού των 300.000 €, πλέον ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω μηνιαίοι μέσοι όροι ανταποκρίνονται σε ποσότητες που παρήχθησαν
τους τελευταίους μήνες, επί της ΜΚΑ. Σε κάθε περίπτωση η διακύμανση της παραγόμενης
ποσότητας της αφυδατωμένης ιλύος εξαρτάται από σειρά παραγόντων (ρυπαντικά φορτία
εισερχόμενα στη ΜΚΑ, καιρικές συνθήκες-βροχοπτώσεις, ρυθμίσεις διεργασιών επεξεργασίας
κλπ), δεν παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους και είναι αδύνατο να προβλεφτεί με
ακρίβεια. Συνεπώς οι σχετικές ημερήσιες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δεν είναι σε καμία
περίπτωση δεσμευτικές για την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Για όλους τους παραπάνω απρόβλεπτους λόγους μη υπαιτιότητας του αναδόχου, ο χρόνος
υλοποίησης των συμβάσεων ενδέχεται να παραταθεί, μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων προς
απομάκρυνση, που προβλέπονται στις συμβάσεις των αναδόχων.
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Ρητά καθορίζεται ότι θα γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν στην παραλαβή, μεταφορά και
αξιοποίηση προϊόντος με τους εξής ποσοτικούς περιορισμούς:
Η ποσότητα προϊόντος που θα συμπεριλάβουν οι διαγωνιζόμενοι στην Οικονομική τους
Προσφορά θα είναι επί ποινής αποκλεισμού τουλάχιστον 2.000 τόνοι 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, ΠΥ), σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις κατηγορίες 90513600 (υπηρεσίες απομάκρυνσης
ιλύος), 90513700 (υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος) και 90513900 (υπηρεσίες διάθεσης ιλύος) του
καταλόγου CPV (Κανονισμός 213/2008/ΕΚ).
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,
οι νόμοι 4014/21-09-11 & 4042/13-02-12, για τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και λοιπές
νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση του αντικειμένου της υπόψη παροχής
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της ΜΚΑ σε
σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, για να λαμβάνουν γνώση επί τόπου των συνθηκών
καθώς και δειγμάτων ιλύος, μετά από σχετική συνεννόηση (τηλ 6957-830877 κος Κωτούλας
& κα Καλαφάτη 6958 451263 αντίστοιχα) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορούν
ακόμα να ενημερώνονται για στοιχεία που έχουν σχέση με την εκτέλεση των υπηρεσιών 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 αξιοποίηση και τελική διάθεση της αφυδατωμένης
ιλύος.
Άρθρο 21.2
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον διαγωνισμό ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να διαθέτουν νομίμως
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή/και νομίμως αδειοδοτημένους χώρους αξιοποίησης της
αφυδατωμένης ιλύος ή να αποδεικνύουν ότι συνεργάζονται με επιχειρήσεις που διαθέτουν
νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή/και νομίμως αδειοδοτημένους χώρους
αξιοποίησης του συγκεκριμένου υλικού του παρόντος διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας, αξιοποίησης
της ιλύος στο εξωτερικό, την οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει, στις αναγκαίες
αδειοδοτήσεις περιλαμβάνονται και αυτές της διασυνοριακής μεταφοράς ιλύος στο
εξωτερικό.
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, όπως περιγράφονται στο παρόν
άρθρο.
Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει για τη συμμετοχή του και τα κατωτέρω
δικαιολογητικά: (από 1 έως 7) :
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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 Μεταφοράς & Αξιοποίησης Ιλύος, σχετικών με
τη μέθοδο της προτεινόμενης λύσης του, που έχει υλοποιήσει ο προσφέρων στην Ελλάδα ή στο
Εξωτερικό, συνοδευόμενο από Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από τον αρμόδιο φορέα
ανάθεσης.
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
Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά
που θα συνταχθούν από τον εκάστοτε φορέα. Αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί,
υποβάλλεται:
-Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν
μπορεί να προσκομισθεί βεβαίωση του φορέα ανάθεσης και επιπλέον
-Στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη και εκτέλεση των υπηρεσιών, όπως
σύμβαση, δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια κλπ και από τα οποία προκύπτουν τα
αναφερόμενα στοιχεία.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου με ποινή αποκλεισμού αναφορικά με
Α) τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα οδηγείται η ιλύς προς αξιοποίηση 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
αξιοποίησης με εφαρμογή σε αποκατάσταση εδαφών (όχι εφαρμογή στη γεωργία) (με τους
όρους του άρθρου 21.1 ) θα δηλωθούν οι χώροι αξιοποίησης και οι αρμόδιοι γι αυτό φορείς.
Β) Την δέσμευση τήρησης των ισχυόντων και απαραίτητων κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας για την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος.
Γ) Την δέσμευση ισχύος της υποβαλλόμενης προσφοράς για διάστημα τουλάχιστον 3
μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Δ) Τη δέσμευση ότι στη διαμόρφωση της προσφοράς τους έχουν λάβει γνώση των επιτόπου
συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών
4. Δήλωση του διαγωνιζόμενου με ποινή αποκλεισμού για τον προσδιορισμό του τρόπου
παροχής από μέρους του της προσφερόμενης υπηρεσίας με αναφορά στις απαιτούμενες για
την υλοποίησή του αδειοδοτήσεις (άδεια συλλογής & μεταφοράς, άδεια λειτουργίας και
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων ή/και των χώρων
αξιοποίησης κλπ) για το σύνολο της ποσότητας της ιλύος που περιλαμβάνεται στην
προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Επίσης στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται η δυνατότητα υποδοχής του χώρου
αξιοποίησης και ο ρυθμός με τον οποίο ο ΠΥ 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.
5.

Οι παραπάνω άδειες θα πρέπει να συνάδουν με την προσφερόμενη από πλευράς
διαγωνιζόμενου προς αξιοποίηση ποσότητα ιλύος, που έχει συμπεριλάβει στην οικονομική
προσφορά του (κελί 1 Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς).
Θα υποβληθούν (με ποινή αποκλεισμού):
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Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων αδειών που περιλαμβάνονται στο εδάφιο 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, αξιοποίηση ή/και επεξεργασία και τελική διάθεση στερεών μη
επικίνδυνων αποβλήτων, των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων, των αδειών συλλογής &
μεταφοράς λάσπης από την επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων και των αδειών
των απαραίτητων οχημάτων που θεωρούνται κατάλληλα, βάσει νόμου για την εν λόγω
δραστηριότητα.
Για αποδέκτες αξιοποίησης της ιλύος εκτός Ελλάδας θα υποβάλλει τις απαιτούμενες άδειες
διασυνοριακής μεταφοράς μετά την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε 3 μήνες.
Συμφωνητικά συνεργασίας του διαγωνιζόμενου με όλες τις επιχειρήσεις, στις εγκαταστάσεις
των οποίων θα οδηγείται προς αξιοποίηση 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 αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος σε εδάφη (για αποκατάσταση χώρων, πχ
λατομία, αλλά όχι για απ’ ευθείας γεωργική χρήση και με τους όρους του άρθρου 21.1 ) 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 αξιοποίηση 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 προϊόντος που περιλαμβάνεται
στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης των αδειών από τους φορείς, αυτές μπορούν να
υποβάλλονται μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

6.

Σε περίπτωση συμμετοχής ενώσεων παρόχων υπηρεσιών στο διαγωνισμό, από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από κάθε υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών που συμμετέχει στην
ένωση, εκείνα που αφορούν τον κάθε υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών. Η Ένωση στο σύνολο της
πρέπει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Άρθρο 21.3
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1. Η συνολική τιμή προσφοράς αναφέρεται 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.
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2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται περιοριστικά οι κατωτέρω
δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον πάροχο υπηρεσιών (Π.Υ.):
α) Δαπάνες για την συνεχή, πλήρη, έντεχνη και αποδοτική παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση
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, μεταφοράς και αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος, όλος ο
απαιτούμενος εξοπλισμός, εργασίες και τα αντίστοιχα υλικά, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία (π.χ.
ενσάκκιση ή άλλη συσκευασία εφόσον απαιτείται ή απαιτηθεί από αδειοδοτούντες φορείς) ή
λειτουργία ή προσωρινή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών της ή
προμήθεια αλληλένδετη με την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος,
έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, που όμως κρίνεται απαραίτητη για την άρτια, ασφαλή και
επιτυχή υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος 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, μεταφορά και
αξιοποίηση 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
ΜΚΑ για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης.
Τα οχήματα φόρτωσης, μεταφοράς & απόθεσης, που θα χρησιμοποιηθούν ή θα μισθωθούν από
τον Π.Υ., θα είναι ειδικά αδιεοδοτημένα είτε φορτηγά ανατρεπόμενα ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ είτε
καδοφόρα και θα διαθέτουν όλα τα έγγραφα καταλληλότητας (ΚΤΕΟ, κλπ). Όλες οι δαπάνες
συντήρησης-επισκευής τους, τελών, ασφαλίστρων κλπ βαρύνουν τον ΠΥ.
δ) Δαπάνες προσωπικού, υλικών και αναλωσίμων για την παραλαβή, μεταφορά και τελική
αξιοποίηση 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, μεταφοράς και αξιοποίησης 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, μεταφοράς και αξιοποίησης 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 υπόψη παραλαβή,
μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος.
η) Δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του Ανάδοχου όλων των
απαιτούμενων για την υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της αφυδατωμένης
ιλύος ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας, καθώς και εργαλείων για ασφαλή εργασία.
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θ) Δαπάνες εφαρμογής μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα) και της δημόσιας υγείας, καθώς και αποφυγής περιβαλλοντικών οχλήσεων είτε
εντός είτε εκτός της ΜΚΑ, και καθ' όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που απορρέουν από τη
Σύμβαση.
ι) Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες, οι οποίες προηγουμένως θα τύχουν της
έγκρισης της ΕΥΑΘ Α.Ε., που ενδεχομένως απαιτηθούν επί της ΜΚΑ για την εύρυθμη μεταφορά
και απομάκρυνση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος.
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, μεταφοράς και αξιοποίησης 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, μεταφοράς και αξιοποίησής 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.
ιγ) Δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης του ΠΥ, έκδοσης εγγυητικών επιστολών κλπ.
ιδ) Δαπάνες για τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των
υπηρεσιών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, και οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΠΥ

Άρθρο 21.4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ(ΠΥ)

1. Ο Ανάδοχος ή Πάροχος Υπηρεσιών (ΠΥ) της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης 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 ΠΥ υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της παραλαβής, μεταφοράς και
αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος προσωπικό, ίδιο ή μη, που διαθέτει τα κατά νόμο
απαιτούμενα προσόντα.
3. Ο ΠΥ θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διάθεση του συνόλου των απαιτούμενων μέσων
και εγκαταστάσεων για την παραλαβή, ενδιάμεση αποθήκευση (στην περίπτωση που απαιτηθεί),
μεταφορά (οχήματα, μηχανήματα, κλπ.) εγκαταστάσεις / μονάδες για την τελική υποδοχή και
αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος.
4. Ο ΠΥ θα παραλαμβάνει την αφυδατωμένη ιλύ από τη ΜΚΑ, από τους εκάστοτε ειδικούς
χώρους προσωρινής αποθήκευσής της που θα του υποδεικνύονται από την ΕΕΠ. Η ιλύς θα
φορτώνεται σε κατάλληλα κλειστά οχήματα / μεταφορικά μέσα του ΠΥ.
Ο ΠΥ θα συνεργάζεται με τον ανάδοχο λειτουργίας της ΜΚΑ, καθώς και με τους άλλους
αναδόχους εντός της Μονάδας. Επίσης, υπό κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να ρυθμίζει τη ροή
της διαδικασίας φόρτωσης ώστε αυτή να πραγματοποιείται εντός ωραρίου από 07:00 έως 15:00,
καθημερινές, εκτός των επισήμων αργιών. Το ωράριο μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως των
αναγκών κατόπιν της έγκρισης της ΕΥΑΘ ΑΕ
5. Με εξαίρεση περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία, φυσική καταστροφή, απεργίες κλπ),
για την πιστοποίηση των οποίων θα υπάρχει και η γραπτή σύμφωνη γνώμη της ΕΥΑΘ ΑΕ, ο ΠΥ
θα παραλαμβάνει την παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύ, σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα που
θα εκπονεί και θα του κοινοποιεί η ΕΥΑΘ Α.Ε, με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται εμπόδια
στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
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Στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτές που
προαναφέρθηκαν ή άλλες, ο ΠΥ οφείλει να είναι σε θέση να διαθέσει, αμέσως μετά την λήξη της
κατάστασης ανωτέρας βίας, και μετά από ειδοποίηση από την ΕΥΑΘ ΑΕ προς αυτόν
(τηλεφωνική ή με fax), όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να παραλάβει με αυξημένους
ρυθμούς την προσωρινά αποθηκευμένη ποσότητα της ιλύος, από τους χώρους αποθήκευσης.
Στην περίπτωση αυτή που θα κληθεί δηλ. να απομακρύνει με αυξημένους ρυθμούς την
προσωρινά αποθηκευθείσα ποσότητα ιλύος ο ΠΥ υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς ουδεμία
πρόσθετη αποζημίωση.
6. Στις υποχρεώσεις του ΠΥ περιλαμβάνεται η προμήθεια, μίσθωση, λειτουργία και συντήρηση
με δικό του προσωπικό, αναλωσίμων, υλικών συντήρησης και χημικών, κάθε είδους εργαλείων,
εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων, κλπ. μη ρητά κατονομαζόμενων που ενδεχομένως
απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και
αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος.
Ειδικότερα, ο ΠΥ υποχρεούται να προμηθευτεί, εγκαταστήσει, διαθέτει , λειτουργεί και συντηρεί
καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης :
• Όλα τα απαραίτητα μεταφορικά και φορτωτικά μέσα και πάσης φύσεως μηχανήματα και
εξοπλισμό επί τόπου στη ΜΚΑ ή και σε τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς μεταφόρτωσης για την
συνεχή και άρτια υλοποίηση της παραλαβής και μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος προς το
χώρο αξιοποίησής της.
• Επιπλέον, ο ΠΥ υποχρεούται να διαθέτει και όλον τον εξοπλισμό ο οποίος δεν αναφέρεται
ανωτέρω, αλλά απαιτείται για την ασφαλή εργασία καθ' όλα τα στάδια, σύμφωνα με τον Νόμο
και τη φύση της εν λόγω υπηρεσίας.
• Τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και ομαδικής προστασίας των
εργαζομένων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
• Ο ΠΥ οφείλει να προμηθεύει στο προσωπικό του τα ανωτέρω εφόδια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε
αυτά να βρίσκονται πάντοτε σε πληρότητα και σε καλή κατάσταση. Επιπρόσθετα ο ΠΥ οφείλει
να ενημερώσει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνδέονται με τις υπόλοιπες
εργασίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της γενικότερης λειτουργίας και συντήρησης της
ΜΚΑ και να λάβει μέτρα αποφυγής οποιασδήποτε εμπλοκής του προσωπικού του στις
εργασίες αυτές, έχοντας και την ευθύνη για ενδεχόμενο περιστατικό.
7. Ο ΠΥ οφείλει να ενημερωθεί και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την
παραλαβή και μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος να τηρεί τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς
όρους που αφορούν στη λειτουργία της ΜΚΑ
8. Ο ΠΥ οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων αδρανοποιήσεων με κατάλληλα μέσα) τα οποία
απαιτούνται κατά τη φόρτωση, μεταφορά, υποδοχή, ενδιάμεση ή προσωρινή αποθήκευση και
αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος, για την αποφυγή τυχόν περιβαλλοντικών οχλήσεων.
9. Για την απομάκρυνση της αφυδατωμένης ιλύος με ομαλούς ρυθμούς και την καλλίτερη δυνατή
εξυπηρέτηση του/των ΠΥ, η Ε.Ε. σε συνεννόηση με τον/τους ΠΥ θα εκπονεί εβδομαδιαίο
πρόγραμμα παραλαβής - μεταφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες απομάκρυνσης και τη δυνατότητα
του/των ΠΥ σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση για την απομάκρυνσή της. Το πρόγραμμα θα
κοινοποιείται εγκαίρως στους ΠΥ. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των ΠΥ με το πρόγραμμα,
η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση της, να επιβάλει ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Άρθρο 21.9 της παρούσας Σ.Υ.
Ειδικότερα, βάσει και της παραγωγής της αφυδατωμένης ιλύος 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 αξιοποίησης των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων
σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση ανάλογα με την προτεινόμενη από τον ΠΥ μέθοδο αξιοποίησης.
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-Επίσης θα λαμβάνεται υπόψη και ο ρυθμός με τον οποίο ο ΠΥ μπορεί να μεταφέρει τη
παραλαμβανόμενη αφυδατωμένη ιλύ σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση.
-Στην περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος του ΠΥ για την παραλαβή ποσότητας που έχει
συμφωνηθεί βάση του προγράμματος να απομακρυνθεί, θα πρέπει να υπάρχει άμεση και έγκαιρη
σχετική ενημέρωση της ΕΕ, ώστε να ρυθμίζεται η παραλαβή της συγκεκριμένης ποσότητας από
άλλον ΠΥ στα πλαίσια της σύμβασής του.
10. Η παραγόμενη ποσότητα της αφυδατωμένης ιλύος στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της Σύμβασης μέχρι την έναρξη της εκτέλεσής της, η οποία αναλογεί στον κάθε ΠΥ,
περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενό του.
11. Σε περίπτωση που ΠΥ που εκτελεί/ούν την παρούσα παροχή υπηρεσιών με διασυνοριακή
μεταφορά, θα πρέπει άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε η προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης-ξηραμένης ιλύος στις κλίνες για
τους ανωτέρω λόγους (διασυνοριακή μεταφορά) να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες.
Εφόσον είναι εφικτό με απόφαση της ΕΕ σε συνεννόηση με τους άλλους ΠΥ, μπορεί το
πρόγραμμα απομάκρυνσης να ρυθμίζεται έτσι ώστε, κατά το χρόνο αναμονής έκδοσης των
αδειών διασυνοριακής μεταφοράς το παραγόμενο προϊόν να απομακρύνεται από τους άλλους ΠΥ
στα πλαίσια των συμβάσεών τους, για να αποφεύγεται η προσωρινή αποθήκευση σε χώρο
προσωρινής απόθεσης.
12. Κατά τη διάρκεια των δρομολογίων για τη μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος στους
αδειοδοτημένους χώρους του (περαιτέρω διαχείρισης-αξιοποίησης ή προσωρινής αποθήκευσης),
ο ΠΥ υποχρεούται να τοποθετήσει στα φορτηγά μεταφοράς συσκευή γεωγραφικού εντοπισμού
(GPS) που θα του διαθέσει η ΕΥΑΘ ΑΕ ή αν ήδη υπάρχει εγκατεστημένη να διαθέτει όλα τα
σχετικά στοιχεία που θα του ζητηθούν από την ΕΕΠ.
Άρθρο 21.5
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΙΛΥΟΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Πληροφορίες όσον αφορά ποσότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αφυδατωμένης ιλύος,
περιλαμβάνονται στο αρχείο της Δ/νσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκ/σεων & Περ.Ελ. της
ΕΥΑΘ ΑΕ. Οι υποψήφιοι ΠΥ 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.
Για το σκοπό αυτό μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά στοιχεία και δείγματα ιλύος από τη ΜΚΑ
κατόπιν συνεννοήσεως με την ΕΥΑΘ.
2. Οι θέσεις παραλαβής της ιλύος προς διάθεση θα υποδειχθούν από την ΕΕΠ, επιτόπου της
ΜΚΑ.

Άρθρο 21.6
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Με μέριμνα του Π.Υ. τηρούνται πλήρη στοιχεία για την παροχή των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα
ο ΠΥ, θα καταγράφει στοιχεία για την αφυδατωμένη ιλύ, που παραλαμβάνει και μεταφέρει
προς αξιοποίηση, με αναφορά: στα αντίστοιχα ζυγολόγια, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν
και τυχόν επηρεάζουν τις εκτελούμενες υπηρεσίες, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων
επίβλεψης, σε τυχόν έκτακτα περιστατικά και σε κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση της
παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος, σημαντικό πληροφοριακό
στοιχείο.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να ορίσει την καταγραφή συμπληρωματικών πληροφοριών, ή άλλων
στοιχείων σχετικά με την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος ή να
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ζητήσει από τον ΠΥ την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.
Τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Επίβλεψης κάθε μήνα και θεωρούνται
απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή των υπηρεσιών.
Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνεται το τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης μη επικίνδυνων
αποβλήτων της εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ οικ. 129043/4345/8-7-2011 που θα πιστοποιεί την
μεταβίβαση κατοχής και ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων:
Το στέλεχος Α επιστρέφει μετά την παραλαβή στον παραγωγό ή κάτοχο του αποβλήτου
Το στέλεχος Β είναι για το αρχείο του συλλέκτη μεταφορέα
Το στέλεχος Γ παραμένει στον παραλήπτη

Άρθρο 21.7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Υ.

1. Η διοίκηση, κατά την πορεία υλοποίησης του αντικειμένου της παραλαβής, μεταφοράς και
αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος, εκ μέρους του ΠΥ θα ασκείται από στέλεχός του, που θα
διορισθεί από αυτόν. Το ως ανωτέρω στέλεχος του ΠΥ είναι υπεύθυνο για την έντεχνη, άρτια και
ασφαλή υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος. Επίσης πρέπει να
συνεργάζεται με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προς αποφυγή προβλημάτων και να προβαίνει σε άμεση
θεραπεία αυτών.
2. Με την υπογραφή της Σύμβασης θα οριστεί από πλευράς ΠΥ ο Υπεύθυνος Ασφάλειας
σύμφωνα με το Νόμο, στα πλαίσια της υλοποίησης των εργασιών της σύμβασης, για την λήψη
και εφαρμογή όλων των απαιτουμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας (μπορεί να είναι και ο
ανωτέρω υπεύθυνος του σημείου 1 εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα).
3. Ο Ανάδοχος, εκτός από τον Διευθυντή (σημείο 1), θα ορίσει και αναπληρωτή του (για
περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος).
4. Όλα τα παραπάνω στελέχη οφείλουν να καταθέσουν, με την υπογραφή της Σύμβασης, στην
ΕΥΑΘ ΑΕ υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχονται τον διορισμό και τις ευθύνες τους.
5. Ο διορισμός του υπόψη Διευθυντή, σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει από τις ευθύνες του
και τις υποχρεώσεις του τον ΠΥ, που παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου
υπεύθυνος απέναντι στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

Άρθρο 21.8
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Υ.

1. Ο Π.Υ. πρέπει να απασχολεί όλο το απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών προσωπικό,
αναλόγως των αναγκών.
2. Ο ΠΥ οφείλει να μεριμνήσει για όλα τα κατά τον Νόμο απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και
υγείας των εργαζομένων του εντός των εγκαταστάσεων και υποχρεούται με δικές του δαπάνες
να εφοδιάσει το προσωπικό του με όλα τα απαραίτητα ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας
και εργαλεία για ασφαλή παρεχόμενη υπηρεσία.
3. Το προσωπικό του ΠΥ είναι υποχρεωμένο να τηρεί τις διαδικασίες εισόδου στη ΜΚΑ.
Απαγορεύεται η εκ μέρους του ΠΥ μεταφορά στις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε ατόμου το
οποίο δεν σχετίζεται με την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος.
Εξαίρεση στην απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο με έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
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Άρθρο 21.9
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

1. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική ευθύνη, που βαρύνει
αποκλειστικά τον παρέχοντα υπηρεσίες (Π.Υ.) και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις, που
θα του επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.
2. Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης, η ΕΥΑΘ ΑΕ, καλεί τον πάροχο να προβεί
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 Εγκαταστάσεων και
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό της παροχής υπηρεσιών.
3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του και ιδιαίτερα εφόσον δεν
παραλαμβάνει σύμφωνα με το πρόγραμμα την ποσότητα της αφυδατωμένης ιλύος που του
αναλογεί, τότε η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιήσει άλλον Ανάδοχο για την παραλαβή, ενώ
παράλληλα για τις ποσότητες αυτές θα επιβάλει στο μη συμμορφούμενο Ανάδοχο ποινική ρήτρα
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη συνέχεια:
Η ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 125% του κόστους μεταφοράς και αξιοποίησής της με άλλον
ανάδοχο για την ποσότητα που αντιστοιχεί στις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες μη απομάκρυνσής
της, βάσει του προγράμματος απομάκρυνσης.
Για τις επόμενες 15 ημέρες η ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 150% του κόστους μεταφοράς και
αξιοποίησής της με άλλον ανάδοχο για την ποσότητα που του αντιστοιχεί.
Εάν η παράβαση συμβεί πέραν των τριάντα (30) ημερών συνολικά στη διάρκεια της σύμβασης, η
ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να δρομολογήσει διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου.
Οι ποινικές ρήτρες θα αρχίσουν να ισχύουν δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την υπογραφή της
Σύμβασης και θα είναι δυνατόν να επιβληθούν καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης.
Οι ανωτέρω ρήτρες θα εφαρμόζονται εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Επίσης δεν θα εφαρμοστούν για το χρονικό διάστημα των 60 πρώτων ημερών ισχύος της
Σύμβασης σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος.
Εφόσον ο Ανάδοχος παρουσιάζει αδυναμία ή ανεπάρκεια στην ομαλή εκτέλεση του συμβατικού
του αντικειμένου, η ΕΥΑΘ Α.Ε. του αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την άμεση
συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. Στην περίπτωση
που ο Ανάδοχος εντός 3 ημερών από τη λήψη του εν λόγω εγγράφου δεν συμμορφωθεί, τότε η
ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να αναθέσει άμεσα κατά την κρίση της σε
άλλον Ανάδοχο την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος.
4. Σε περίπτωση που από τις αρμόδιες αρχές επιβληθούν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. πρόστιμα για τυχόν
πρόκληση ρύπανσης από τον ΠΥ στο περιβάλλον, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα παρακρατήσει από τις
πληρωμές του ΠΥ το ποσό των προστίμων αυτών.
Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξαιρουμένου του σημείου 4 του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21.10
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ο ΠΥ υποχρεώνεται να μην παρακωλύει την εκτέλεση από άλλους ΠΥ του αντικειμένου της
παρούσας παροχής υπηρεσιών που τους έχει ανατεθεί, καθώς και να μην παρακωλύει την
εκτέλεση εργασιών ή προμηθειών από άλλους εργολήπτες ή προμηθευτές που χρησιμοποιούνται
από την ΕΥΑΘ Α.Ε., ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του, εντός του
ωραρίου φόρτωσης, ώστε κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται από αυτόν.
2. Ο ΠΥ ως υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κ.τ.λ., υποχρεούται να ανακοινώνει
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εγγράφως, χωρίς αμέλεια, στην ΕΥΑΘ ΑΕ, τις κατά τη διάρκεια της παραλαβής, μεταφοράς και
αξιοποίησης 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.
3. Ο ΠΥ με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αποδέχεται ότι, για τη σύνταξη της οικονομικής
του προσφοράς, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΜΚΑ, όπως είχε υποχρέωση και
διαπίστωσε επί τόπου τους όρους και τις συνθήκες εκτέλεσης της παραλαβής, μεταφοράς και
αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος, ενημερώθηκε για τις σχετικές διαδικασίες καθώς και για
την μηχανική, χημική και βιολογική σύσταση της αφυδατωμένης ιλύος, ενώ ζήτησε και έλαβε
κάθε απαραίτητη πληροφορία για την έντεχνη εκτέλεση της παραλαβής, μεταφοράς 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.
4. Ο ΠΥ οφείλει να υποβάλει μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, προς
έγκριση από την Δ/νση Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ, σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων
περιστατικών
5. Ο ΠΥ οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Δ/νση Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ εντός
15 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) για την
παραλαβή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος εντός της ΜΚΑ.
Κατά την διάρκεια της Σύμβασης θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ο οποίος
και θα επικαιροποιείται από τον ΠΥ. Αμφότερα θα τηρούνται με ευθύνη του ΠΥ και θα είναι
στη διάθεση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
6. Ο ΠΥ οφείλει να επιδείξει κάθε επιμέλεια κατά την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση 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 ΜΚΑ)
7. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος
πραγματοποιηθεί εκτός Ελλάδας, τότε ο ΠΥ αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις σχετικές
κοινοποιήσεις προς τις οικείες αρμόδιες αρχές, καθώς επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη της
εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων (μεταξύ των οποίων για την σύσταση χρηματικής
εγγύησης ή ισοδύναμης ασφάλειας κ.ά. τις οποίες προβλέπει ο Κανονισμός 1013/2006 όπως θα
ισχύει για τον "κοινοποιούντα" ή άλλες αντίστοιχες) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. (σε όλες τις βαθμίδες) και
του ΠΥ θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ΠΥ είναι υποχρεωμένος
να εξασφαλίζει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την ΕΥΑΘ Α.Ε., μέσω
ορισμού και παρουσίας διερμηνέων.
9. Η δημοσιοποίηση ή δημοσίευση σε επιστημονική ανακοίνωση, στοιχείων καθώς και των
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που αφορούν την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης
από τον Π.Υ., θα πρέπει να γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και έγκριση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Επίσης δεν επιτρέπεται η λήψη δειγμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων από
τρίτους, χωρίς την έγκριση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..
10. Εάν κατά την εκτέλεση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της 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 ΠΥ.
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Άρθρο 21.11
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΕΕ) -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

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», το οποίο διευθύνει ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ( Δ/ντής
Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ ΑΕ ). Η ΕΥΑΘ ΑΕ επιβλέπει την παροχή υπηρεσιών. Ο Π.Υ. όμως δεν
απαλλάσσεται από τις ευθύνες που προκύπτουν.
2. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Στα καθήκοντα των μελών της ΕΕ
περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της
αφυδατωμένης ιλύος, και γενικά η τ ή ρ η σ η τ ω ν ό ρ ω ν τ η ς Σ ύ μ β α σ η ς α π ό τ ο ν
Ανάδοχο.
Η Επιτροπή αμέσως μετά την υπογραφή της/των συμβάσης/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
ανάδοχος πρέπει να παραλάβει, σε εβδομαδιαία βάση.
Η ΕΕ παρέχει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία-πληροφορίες και συνεργάζεται μέσω της
Δ/νσης Εγκαταστάσεων με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ. Επίσης
συνεργάζεται όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και με το Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων
Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ ΑΕ.
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση της ΕΕ στις
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, είτε αυτές είναι
ιδιόκτητες είτε αποτελούν ιδιοκτησία άλλων, και στα μεταφορικά μέσα, και σε όλες τις φάσεις
της υλοποίησης της υπόψη παροχής υπηρεσιών.
4. Ο Π.Υ. ή ο εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται, εφόσον αυτό ζητηθεί, με τη Δ/νση
Εγκαταστάσεων και την ΕΕ της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των
συναντήσεων αυτών θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την υλοποίηση της σύμβασης, το
χρονοδιάγραμμα αλλά και αν απαιτείται, το συντονισμό παράλληλων εργολαβιών, ώστε να μη
διαταραχθεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.
5. 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 21.16). 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 της ΕΥΑΘ
ΑΕ και ακολούθως αποτελούν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις πληρωμές από την Διεύθυνση
Οικονομικού.
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.
Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί, με συνοπτικό πίνακα από την αρχή της
σύμβασης. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται ποσά που πληρώθηκαν με τους
προηγούμενους λογαριασμούς.
Για τον υπολογισμό του μηνιαίου τιμήματος, θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα της
αφυδατωμένης ιλύος που παραλήφθηκε, μεταφέρθηκε και αξιοποιήθηκε επιτυχώς κατά τη
διάρκεια της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.
Η ποσότητα της αφυδατωμένης ιλύος η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του προς
πληρωμή τιμήματος, θα προκύπτει βάσει στοιχείων επιβεβαιωμένων και επικυρωμένων από
κοινού εκ μέρους της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΥΑΘ ΑΕ και του Ανάδοχου. Ειδικότερα, η
υπόψη ποσότητα θα προκύπτει από τα ζυγολόγια της αφυδατωμένης ιλύος που παρελήφθησαν και
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μεταφέρθηκαν στη/στις εγκατάσταση/σεις αξιοποίησης κατά την αντίστοιχη περίοδο του προς
πληρωμή τιμήματος.
Ρητά καθορίζεται ότι θα πιστοποιούνται μόνο οι ποσότητες της παρεληφθείσας αφυδατωμένης
ιλύος, για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που να
πιστοποιούν ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποδοχή στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις για τελική
αξιοποίηση.
Το τίμημα που θα καταβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα υπολογίζεται με
βάση την πιστοποιηθείσα ποσότητα προϊόντος επί την αντίστοιχη τιμή μονάδας που έχει
προσφέρει ο Ανάδοχος και εφόσον έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του και
προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί από το τίμημα τυχόν ποινικές ρήτρες.

Άρθρο 21.12
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αν ο Π.Υ. δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται προς τις
γραπτές εντολές της αρμόδιας Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων 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 (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
Το ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειμένου να αποφασίσει, καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο Π.Υ.
προς παροχή εξηγήσεων.
3. Σε περίπτωση κήρυξης του Π.Υ. εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ το ποσό της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του Π.Υ. ως έκπτωτου και της
κατάπτωσης της εγγύησης, η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας
που υπέστη από την αθέτηση εκ μέρους του Π.Υ. των συμβατικών του υποχρεώσεων.
4. Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο Π.Υ., απαλλάσσει
αυτόν των συνεπειών από τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 21.13
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την
είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Π.Υ. στις εγκαταστάσεις, ο Π.Υ. σε συνεργασία με την
ΕΥΑΘ ΑΕ θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι
εργασίες στην ομαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Π.Υ. θα εκτελεί τη σύμβαση με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της
αφυδατωμένης ιλύος χωρίς υπαιτιότητα του ΠΥ, 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
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από τον κανονισμό Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και οι διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 21.14
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα παροχή υπηρεσιών βαρύνει
αποκλειστικά τον Π.Υ.
Ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων
περιβαλλοντικών όρων για τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης.
Επίσης, ο Π.Υ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις λόγω
προσωπικού τραυματισμού, συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού και επίσης για
αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αμέλειας,
σφαλμάτων ή παραλείψεων του Π.Υ., είτε αυτές οι πράξεις αμελείας, τα σφάλματα ή οι
παραλείψεις προέρχονται από τον Π.Υ. ή από κάποιον προστιθέντα από τον Π.Υ. ή από τρίτο,
απαλλασσόμενης της ΕΥΑΘ ΑΕ από κάθε σχετική ευθύνη.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα,
αν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του κράτους.
Ακόμη, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο
Π.Υ. υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.

Άρθρο 21.15
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1.

Σε περίπτωση που ο Π.Υ. επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να
γνωστοποιήσει άμεσα από την επέλευσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τα περιστατικά και τους
λόγους που συνιστούν αυτή την ανωτέρα βία.
2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει
ο Π.Υ. εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί.
3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον Π.Υ. από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του
προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή της.

Άρθρο 21.16
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή του
τελευταίου Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής, θα διενεργηθούν από τον Π.Υ. και την
Διεύθυνση Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ ( μέσω της ΕΕ) έλεγχοι οριστικής παραλαβής της
σύμβασης και θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό (όπως
και αυτά της τμηματικής παραλαβής) ελέγχονται και εγκρίνονται από τον αρμόδιο Διευθυντή
Εγκαταστάσεων.
Στο πρωτόκολλο θα αναφέρεται ότι ο ΦΑΥ εφαρμόσθηκε και ενημερώθηκε μετά την παραλαβή ή
ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των σχετικών παρατηρήσεων.
2. Βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Π.Υ. οι δαπάνες για τους ελέγχους και δοκιμές της οριστικής
παραλαβής, εκτελούμενες υπό την έγκριση και καθοδήγηση της Δ/νσης Εγκαταστάσεων 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 περίπτωση παράτασης-αύξησης 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 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες:
Τηλ. 2310966-968, -972, -928
Fax: 2310283-117
Θεσσαλονίκη ……………….
Για τους γενικούς όρους
Η Διευθύντρια Οικονομικού

Για τους ειδικούς όρους
Ο Δ/ντής Λειτ. & Συντ. Εγκαταστάσεων
& Περιβ. Ελέγχων

Μαρία Σαμαρά

Αλέξανδρος Αδαμόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Μιχάλης Βαδράτσικας
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Ι ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ

για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά
παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά δηλώνω ότι για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση
και τελική διάθεσης του ως ανωτέρω προϊόντος:
α) Έχω λάβει πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη που έχει θέση και Συγγραφής
Υποχρεώσεων, τις προϋποθέσεις και περιορισμούς εκτέλεσης του αντικειμένου, καθώς και τις
τοπικές συνθήκες και τις αντίστοιχες συνθήκες της όλης διαδρομής από τον τόπο παραλαβής
του προϊόντος δηλαδή στην ΜΚΑ (ΒΙΠΕΘ Σίνδος μέχρι τις εγκαταστάσεις όπου θα υλοποιείται
η αξιοποίησή του και η τελική διάθεση και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ
Ανάδοχος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμορφωθώ πλήρως με το περιεχόμενο της
Διακήρυξης που έχει θέση και Συγγραφής Υποχρεώσεων του παρόντος διαγωνισμού στο
σύνολό του και με την ισχύουσα εν συνόλω (εθνική και κοινοτική) νομοθεσία,
β) Δεσμεύομαι ότι η προσφερόμενη τιμή παραλαβής προϊόντος (€/τόνο) του Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελεί και την
πλήρη αποζημίωσή μου για την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της Αφυδατωμένης Ιλύος
της Εγκατάστασης της ΜΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού και
την ισχύουσα νομοθεσία,
γ) Δεσμεύομαι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου θα προβαίνω στην παραλαβή,
μεταφορά και αξιοποίηση της ποσότητας του προϊόντος που θα μου ανατεθεί υπό τις
προϋποθέσεις των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού,
δ) Αποδέχομαι ότι η παραγόμενη ποσότητα της αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα αφυδάτωσης
της ΜΚΑ, μπορεί να διαφοροποιείται σε σχέση με τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη, ανάλογα
με τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης. Οι παραλαμβανόμενες ποσότητες
προϊόντος θα αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καθορίζεται από
την ΕΥΑΘ ΑΕ,
ε) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η προσφερθείσα τιμή παραλαβής ανά τόνο προϊόντος δεν θα
μεταβάλλεται προς τα άνω και
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προσφέρω
την Παραλαβή, Μεταφορά, Αξιοποίηση και Τελική Διάθεση της παραγόμενης
αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ), σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα και τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, τις τιμές που
αναγράφω ως ακολούθως:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραλαμβανόμενη
Ποσότητα Προϊόντος
(τόνοι)
( 1)

Προσφερόμενη Τιμή Παραλαβής
Προϊόντος
(€/τόνο)
(2)

Δαπάνη
(€)
(3)=(1)x (2)

…………………………

…………………………

…………………………

(αριθμητικώς) (*)

(αριθμητικώς)

(αριθμητικώς)

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

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

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

(ολογράφως)

(ολογράφως)

(*): Ποσότητες επί ποινής αποκλεισμού:
ελάχιστη : 2.000 τόνοι,
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ημερομηνία:……………………………….
Προσφέρων:
(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Εκπροσώπου

-

Σφραγίδα Διαγωνιζόμενου)
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(ολογράφως)

