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Θέµα: Μεταφορά ιλύος για διάθεση στη γεωργία 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να προβεί στην µεταφορά ιλύος για διάθεση στην 

γεωργία,  σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν 

Προσκαλεί 

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

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

ΕΥΑΘ ΑΕ Τµήµα Προµηθειών (8ος όροφος) 

Τσιµισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΦΟΡΤΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 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 που θα είναι οι τελικοί προορισµοί των δροµολογίων 
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 µεταφοράς σε αγροτεµάχιο λόγω 
απόστασης. 

3. Οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι υπηρεσίας µπορούν µόνο να προσφέρουν τιµές σε 
ευρώ (€) ανά τόνο µεταφερόµενης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) για καθένα από τους τρεις προορισµούς 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.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η φόρτωση στην ΕΕΛΘ, η µεταφορά στο αγροτεµάχιο, 
καθώς και τα έξοδα από τις ζυγίσεις σε γεφυροπλάστιγγα κάθε φορτίου. Να 
σηµειωθεί ότι υπάρχει πλέον εν λειτουργία γεφυροπλάστιγγα εντός ΕΕΛΘ η οποία 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κόστος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα 
για κάποιο λόγο (πχ τεχνική βλάβη) κι επειδή η δράση δεν µπορεί να καθυστερήσει, 
τότε το κόστος των ζυγίσεων σε γεφυροπλάστιγγα βαρύνει τον µεταφορέα.   

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

5. Ο ενδιαφερόµενος πάροχος υπηρεσίας µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να 
καταθέσει ισχύουσα άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων αποβλήτων 
που θα καλύπτει την Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης (δηλαδή µε εκδίδουσα 
αρχή είτε την ΠΕ Θεσ/κης, είτε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είτε την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), στην οποία θα αναγράφεται ο ΕΚΑ 
19 08 05 που αφορά την ιλύ βιολογικού καθαρισµού. Σε περίπτωση έλλειψης της εν 
λόγω άδειας η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή. 

6. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι φορτηγά τετραξονικά, 
ανατρεπόµενα, σκεπασµένα, παντός δρόµου (κάποια αγροτεµάχια βρίσκονται σε 
δυσπρόσιτα σηµεία). Σε περίπτωση που η ΕΥΑΘ ΑΕ διαπιστώσει ότι τα φορτηγά δεν 
πληρούν τα παραπάνω ή δεν έχουν την δυνατότητα να µεταφέρουν την ιλύ σε 
δυσπρόσιτα αγροτεµάχια, διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει την προσφορά και να 
ζητήσει το µεταφορικό έργο να το αναλάβει ο επόµενος µειοδότης. 

7. Λόγω του επείγοντος της µεταφοράς από την ανάγκη των αγροτών να 
προετοιµάσουν τα χωράφια και την εξάρτησή της από τις καιρικές συνθήκες θα πρέπει 
να δροµολογηθούν τουλάχιστον τρία (03) φορτηγά ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον 
15 τόνων ταυτόχρονα και σε πλήρη απασχόληση για να ολοκληρωθεί το µεταφορικό 
έργο σε εύλογο χρονικό διάστηµα και έγκαιρα. 

8. Μεµονωµένοι µεταφορείς µπορούν να καταθέσουν προσφορά από κοινού, αρκεί να 
διασφαλίζουν τουλάχιστον τρία (03) φορτηγά σύµφωνα µε την παράγραφο 7, να έχει ο 
καθένας τους την άδεια της παραγράφου 5 και να συνυπογράφουν την προσφορά. 

9. Ο πάροχος υπηρεσίας υποχρεούται η πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς µε ιλύ να 
γίνεται έτσι ώστε το ωφέλιµο φορτίο να µην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο.  Θα 



αποφεύγεται σε περιόδους βροχοπτώσεων η φόρτωση, γιατί για τον ίδιο όγκο, το 
βάρος θα είναι µεγαλύτερο και η διαχείριση στα αγροτεµάχια θα είναι δυσκολότερη έως 
αδύνατη. Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε το 
αρµόδιο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

10. Ένας τόνος ιλύος έχει όγκο περίπου ένα κυβικό µέτρο. 

11. Ο πάροχος υπηρεσίας δεσµεύεται ότι κατά τη µεταφορά 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.  

12. Ο πάροχος υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 
φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς της ιλύος.  

13. Ο πάροχος υπηρεσίας είναι υπεύθυνος, ώστε κατά την φόρτωση να µην µεταφέρει 
µπάζα κι άλλα υλικά που δεν είναι επιθυµητά στα αγροτεµάχια ή µπορούν να 
προκαλέσουν ζηµιές στους κοπροδιανοµείς οι οποίοι θα διασπείρουν µεταγενέστερα το 
υλικό στα αγροτεµάχια. 

14. Ο πάροχος υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την πλήρη εκφόρτωση της ιλύος σε 
κάθε αγροτεµάχιο, διότι ως υλικό «κολλάει» σε µεγάλες ποσότητες στις καρότσες των 
φορτηγών. Είναι επιθυµητό οι καρότσες των φορτηγών να διαθέτουν ειδική επίστρωση 
που διευκολύνει την ολίσθηση του υλικού και αυξάνει την ταχύτητα υλοποίησης του 
έργου. Αν κάποιος ενδιαφερόµενος πάροχος υπηρεσίας διαθέτει στα φορτηγά του 
τέτοια ειδική επίστρωση µπορεί να το αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωσή του (βλ. άρθρο 
16) για να ληφθεί υπόψη υπέρ του, µόνο σε περίπτωση ισοβαθµίας των οικονοµικών 
προσφορών. 
 
15. Ο πάροχος υπηρεσίας θα πρέπει να συνεργάζεται και να συµµορφώνεται µε τις 
υποδείξεις του αρµόδιου προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και του Παρόχου 
Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΕΛΘ. Επίσης να συνεργάζεται µε τον αδειοδοτηµένο 
αγρότη και να διευκολύνει κατά το δυνατό τη διάθεση της ιλύος στο αγροτεµάχιο. 
    
16. Μαζί µε την προσφορά του ο προµηθευτής θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση 
υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπό του επικυρωµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής µε την οποία θα δηλώνει: 
α) ότι κατανοεί, συµφωνεί µε όλους τους τεχνικούς όρους, 
β) θα τηρήσει όλους του τεχνικούς όρους και  
γ) αν διαθέτει ειδική ολισθητική επίστρωση στις καρότσες των φορτηγών του, 
για την «ΦΟΡΤΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 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) Σαφώς την τιµή σε ευρώ (€) ανά τόνο και ανά προορισµό. 
Β) Την ισχύουσα άδεια συλλογής και µεταφοράς ΕΚΑ 19 08 05. 



Γ) Υπεύθυνη δήλωση συµφωνίας µε τους συγκεκριµένους τεχνικούς όρους της 
παρούσας. 
17. Κατά τη διάρκεια των δροµολογίων για τη µεταφορά της ιλύος στα αδειοδοτηµένα 
αγροτεµάχια ο πάροχος υπηρεσίας 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. 

18. Η πληρωµή του παρόχου υπηρεσίας θα γίνει βάσει των ζυγολογίων που θα 
προκύψουν ανά προορισµό.  

19. Ο προµηθευτής µόλις ενηµερωθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ ότι είναι µειοδότης θα πρέπει 
να αποστείλει ή να προσκοµίσει άµεσα πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης: 

Α) Τους αριθµούς κυκλοφορίας των οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει. 
Β) Αντίγραφα των εγγράφων καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) και αδειών κυκλοφορίας των 
οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει. 
Γ) Τα ονοµατεπώνυµα και τα αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών οδήγησης των 
οδηγών που θα χρησιµοποιήσει. 
∆) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα πρέπει 
ειδικότερα να περιλαµβάνει : 

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης, 

2. Τον εκδότη, 

3. Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται, 

4. Τον αριθµό της εγγύησης, 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου  

εκδίδεται η εγγύηση, 

7. Τους όρους ότι: 

α. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης  

παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 

β. 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. 

8. H ΕΥΑΘ µπορεί να ζητήσει µε έγγραφό της την παράταση της ισχύος της 
εγγύησης. 

 
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 

επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή και συµφέρουσα για την 
εταιρεία, εφόσον πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 



Η πληρωµή θα γίνεται 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. Κώνσταντινο 
Ζαµπέτογλου, στο τηλέφωνο: 2310966947-2310264702. 

 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 

 
 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
 
 

  

 
 
 


