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Θέµα: ∆ιασπορά ιλύος σε αγροτεµάχια κοπροδιανοµέα 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να προβεί στην διανοµή ιλύος για διασπορά µε 

κοπροδιανοµέα, σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την 

Τέταρτη 21 Ιουλίου 2013, και ώρα 14:30 στη ∆ιεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ Τµήµα Προµηθειών (8ος όροφος) 

Τσιµισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕ ΚΟΠΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ 
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΕΛΘ) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – Β’ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 
 
1. Η ποσότητα ιλύος που θα µεταφερθεί στη γεωργία, άµεσα µετά την έκδοση των 
αδειών (αναµένονται µέσα Σεπτεµβρίου), ώστε να προλάβει την προετοιµασία των 
αγροτεµαχίων για τη σπορά των σιτηρών, είναι κατ’ εκτίµηση, βάσει των εκτάσεων που 
περιείχαν οι αιτήσεις: 

Ι)  Περίπου 1700 τόνοι στην ευρύτερη περιοχή Ζαγκλιβερίου Θεσσαλονίκης, 

ΙΙ)  Περίπου 400 τόνοι στην ευρύτερη περιοχή Βαθυλάκκου Θεσσαλονίκης, 

ΙΙΙ)  Περίπου 80 τόνοι στην ευρύτερη περιοχή Ν. Μαδύτου Θεσσαλονίκης. 

Το αντικείµενο και έργο θα είναι µε απόλυτη ακρίβεια γνωστό µόλις ληφθούν οι άδειες 
από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι παραπάνω ποσότητες είναι 
προσεγγίσεις βάσει εµπειρίας, η ΕΥΑΘ ΑΕ δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε 
απόκλιση, ακόµα και µεγάλη από τις παραπάνω ποσότητες.  

2. Επειδή τα αγροτεµάχια βρίσκονται διασκορπισµένα σε µεγάλες αποστάσεις γύρω 
από τους παραπάνω οικισµούς (για παράδειγµα στην ευρύτερη περιοχή Ζαγκλιβερίου 
υπάρχουν αγροτεµάχια βόρεια προς Πλατεία και Παρθένι κι ανατολικά προς Καλαµωτό 
κι Αδάµ) δίνεται η δυνατότητα οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι υπηρεσίας µετά από 



συνεννόηση µε τη ∆νση Ανάπτυξης (τηλ. 2310.966.947 κ. Ζαµπέτογλου), να δουν σε 
χάρτη τις ακριβείς θέσεις των αγροτεµαχίων. ∆ε νοείται άρνηση διασποράς σε 
αγροτεµάχιο λόγω απόστασης. 

3. Οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι υπηρεσίας µπορούν µόνο να προσφέρουν τιµές σε 
ευρώ (€) ανά τόνο ιλύος προς διασπορά από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) για καθεµία από τις τρεις περιοχές µε τον ΦΠΑ που 
βαρύνει την τιµή ευκρινώς γραµµένο δίπλα. Κάθε άλλος τρόπος αναφοράς της τιµής 
(πχ συνολικό κόστος παροχής υπηρεσίας) δεν είναι αποδεκτός και η προσφορά δε θα 
λαµβάνεται υπόψη.  

4. Μειοδότης θα προκύψει για κάθε µία περιοχή ξεχωριστά κι όχι κατά µέσο όρο 
για το σύνολο του έργου. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να προκύψουν µέγιστο 
τρεις µειοδότες πάροχοι υπηρεσίας, ένας για κάθε περιοχή.  

5. Η διασπορά της ιλύος θα γίνει από κοπροδιανοµέα ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα 
να διασπείρει την ιλύ η οποία σε κάποιες περιπτώσεις έχει ζελατινώδη, κολλώδη 
µορφή. Σε περίπτωση που η ΕΥΑΘ ΑΕ διαπιστώσει ότι ο κοπροδιανοµέας δεν µπορεί 
να επιτελέσει το έργο και προκαλεί καθυστερήσεις λόγω φραγών ή βλαβών, διατηρεί το 
δικαίωµα να απορρίψει την προσφορά και να ζητήσει το έργο να το αναλάβει ο 
επόµενος µειοδότης.  

6. Λόγω του επείγοντος του έργου από την ανάγκη των αγροτών να προετοιµάσουν τα 
χωράφια και την εξάρτησή της από τις καιρικές συνθήκες θα πρέπει ο κοπροδιανοµέας 
να εργάζεται σε πλήρη απασχόληση για να ολοκληρωθεί το έργο σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα και έγκαιρα.  

7. Στην παροχή υπηρεσίας συµπεριλαµβάνεται και η φόρτωση της ιλύος από το 
έδαφος του αγροτεµαχίου στον κοπροδιανοµέα.  

8. Ο πάροχος υπηρεσίας δεσµεύεται ότι κατά τη διασπορά θα λαµβάνεται κάθε δυνατή 
πρόνοια, ώστε να µη δηµιουργείται οποιαδήποτε ρύπανση από την απόρριψη µέρους 
του φορτίου στις οδούς διέλευσης των οχηµάτων ή σε λάθος αγροτεµάχια (απαιτείται 
καλή συνεργασία µε αγρότη). Οποιοδήποτε σχετική ευθύνη και πρόστιµο βαρύνει τον 
πάροχο. 

9. Ο πάροχος υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 
διασποράς της ιλύος.  

10. Η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ξένα προς την ιλύ σώµατα (πχ ξύλα, 
πέτρες, λάστιχα) που µπορεί να µεταφερθήκαν µέσα σε αυτή κατά την φόρτωση και 
µπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον κοπροδιανοµέα.   

11. Ο πάροχος υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την άµεση αποκατάσταση 
οποιασδήποτε βλάβης προκύψει κατά την διασπορά της ιλύος και την συνέχιση του 
έργου. 

12. Ο πάροχος υπηρεσίας θα πρέπει να συνεργάζεται και να συµµορφώνεται µε τις 
υποδείξεις του αρµόδιου προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ. Επίσης να συνεργάζεται µε τον 
αδειοδοτηµένο αγρότη και να διευκολύνει κατά το δυνατό τη διάθεση της ιλύος στο 
αγροτεµάχιο.  
    



13. Μαζί µε την προσφορά του ο πάροχος υπηρεσίας θα επισυνάψει υπεύθυνη 
δήλωση υπογεγραµµένη από τον ίδιο, επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής µε 
την οποία θα δηλώνει ότι κατανοεί, συµφωνεί µε όλους τους τεχνικούς όρους και θα 
τηρήσει όλους τους τεχνικούς όρους για την «∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕ ΚΟΠΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΕΛΘ) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013» 
 
Συνοπτικά για να γίνει αποδεκτή η προσφορά και να εξεταστεί θα πρέπει να 
περιέχει: 
Α) Ευκρινώς την τιµή σε ευρώ (€) ανά τόνο και ανά προορισµό. 
Β) Υπεύθυνη δήλωση συµφωνίας µε τους συγκεκριµένους τεχνικούς όρους της 
παρούσας. 
 
14. Η πληρωµή του παρόχου υπηρεσίας θα γίνει βάσει των ζυγολογίων που θα 
προκύψουν ανά προορισµό. 
 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 
επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον πληροί τις 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ ηµερών από την έκδοση των νοµίµων 
παραστατικών και µετά την παραλαβή των εργασιών από την αρµοδίους υπαλλήλους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κώσταντινο 
Ζαµπετογλου, στο τηλέφωνο: 2310966947 - 2310264702. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 
 

 
 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
 
 

  

 
 
 


