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ΠΡΟΣ: 1. πρόεδρο και µέλη του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» 

ΣΧΕΤ:  

1. Την 2450/05-12-2013 «ένσταση- υπόµνηµα- αίτηση θεραπείας» κατά της 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού υπηρεσίας «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά 
και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» της KAFSIS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΕΥΑΘ) 

2. Τη διακήρυξη µε αρ. πρωτ. 2430/03-12-2013 (∆). 

3. Τη συγγραφή υποχρεώσεων της τεχνικής έκθεσης 150/29-10-2013 (Σ.Υ.) 

4. Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων της τεχνικής έκθεσης 150/29-10-2013 (Τ.Τ.∆.) 

Την Πέµπτη, 05-12-2013 και ώρα 12:32 υποβλήθηκε στη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., µέσω τηλεοµοιότυπου, 
«ένσταση- υπόµνηµα- αίτηση θεραπείας» κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού 
υπηρεσίας «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της 
∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» από την KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., µε αρ. πρωτ. 
2450/05-12-2013. 

Η αίτηση για τη συµµετοχή της KAFSIS στο διαγωνισµό και την παραλαβή του τεύχους οικονοµικής 
προσφοράς έγινε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την 05-12-2013 και ώρα 16:00, µε αρ. πρωτ. 
2455/06-12-2013. ∆ηλαδή, η αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό έγινε αφού είχαν υποβάλλει την 
«ένσταση- υπόµνηµα- αίτηση θεραπείας». 

Οι απόψεις της επιτροπής διαγωνισµού σχετικά µε την υποβληθείσα «ένσταση- υπόµνηµα- αίτηση 
θεραπείας» παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Κάθε λέξη του τίτλου της πράξης της KAFSIS έχει διαφορετική έννοια: 
Η ένσταση αποτελεί επέµβαση διαµαρτυρίας κατά πράξης µίας αρχής, εφόσον και όπως 
προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. 
Το υπόµνηµα αποτελεί γραπτή αναφορά που αποσκοπεί στη γνωστοποίηση γεγονότων ή 
καταστάσεων σε ένα πρόσωπο µιας εταιρείας ή µιας αρχής. Υποβολή υποµνήµατος δεν έχει 
καµία σχέση µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού. 
Η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται κατά εκδοµένης απόφασης που εξετάζει την ένσταση, εφόσον 
και όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. Υποβολή αίτησης θεραπείας δεν έχει καµία 
σχέση µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού. 

∆εν γίνεται να υποβληθεί «ένσταση- υπόµνηµα – αίτηση θεραπείας» σε ένα έγγραφο- µία 
πράξη. Η ένσταση και η αίτηση θεραπείας είναι διαφορετικές πράξεις. Άρα, και µόνο από τον 
τίτλο, η πράξη αυτή είναι άκυρη και δεν προβλέπεται πουθενά στο Π∆28/80. 

2. Αν το έγγραφο που υποβλήθηκε αποτελούσε ένσταση και όχι «ένσταση- υπόµνηµα- αίτηση 
θεραπείας»: 

Σας αναφέρουµε ότι δεν προβλέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης, ούτε σύµφωνα µε το 
Π∆28/80, ούτε σύµφωνα µε τη διακήρυξη της πρόχειρης δηµοπρασίας του διαγωνισµού µε αρ. 
πρωτ.: 2430/03-12-2013. 

2.1. Στο Π.∆.28/80 δεν προβλέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης. Σύµφωνα µε το 
Π∆28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως», άρθρο 20 «Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας - Υποβολή Πρακτικού» 
προβλέπονται µόνο οι παρακάτω ενστάσεις:  
1.   Αι επί της διεξαγωγής της δηµοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται εις την διενεργήσασαν την 
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δηµοπρασίαν επιτροπήν ή εις τον δήµον ή την κοινότητα µέχρι της εποµένης από της διεξαγωγής 

της δηµοπρασίας εργασίµου ηµέρας ή της εποµένης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος εις τας 

περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, περί ων η παράγραφος 5 του άρθρου 

19 του παρόντος. Αι κατατιθέµεναι εις τον δήµον ή την κοινότητα ενστάσεις πρωτοκολλούνται και 

διαβοβάζονται αυθηµερόν εις την διενεργήσασαν την δηµοπρασίαν επιτροπήν.  

2.   Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλη το πρακτικόν της δηµοπρασίας εις το δηµοτικόν ή 

κοινοτικόν συµβούλιον, ευθύς µετά την παρέλευσιν της κατά την προηγουµένην παράγραφον, 

προθεσµίας δια την υποβολήν ενστάσεων, µετά της επί τούτων γνώµης της.   

2.2. Στη διακήρυξη, στο άρθρο 12 (Ενστάσεις- προσφυγές) που καταρτίστηκε µε την Α.∆.Σ. 
της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 151/2013, δεν προβλέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας. Προβλέπονται µόνο οι παρακάτω ενστάσεις ως εξής: 

• Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν, της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών υποβάλλονται, στην επιτροπή 

διαγωνισµού µε αρ. πρωτ., κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού και µέχρι την 

εποµένη εργάσιµη ηµέρα ή της επόµενης εργάσιµης µέρας κοινοποίησης του αποτελέσµατος- 

πρακτικού της επιτροπής µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή 

αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 

αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Ένσταση κατά συµµετοχής διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

• Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως την κατακυρωτική απόφαση, 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα καταχώρησης των 

σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από 

αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται από και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

• Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία 
(Π∆28/80) ή τη διακήρυξη άρα είναι άκυρη. 

Παρ’ όλα αυτά, η επιτροπή διαγωνισµού σχετικά µε τα αναφερόµενα στην «ένσταση- υπόµνηµα– 
αίτηση θεραπείας» της KAFSIS  εισηγείται τα ακόλουθα: 

3. Η «ένσταση- υπόµνηµα– αίτηση θεραπείας» της KAFSIS γίνεται κατά της διακήρυξης ∆ηµόσιου 
Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για τη «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της 
λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» καθώς και κάθε άλλης συναφούς, 
προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της ως άνω αρχής (∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) 

Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης που καταρτίστηκαν από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
προκηρύχθηκε πρόχειρος (όχι ανοιχτός) µειοδοτικός διαγωνισµός για την υπηρεσία (όχι έργο) 
«Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. 
ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ». 

Κατόπιν, στην εισαγωγή του εγγράφου γίνεται διαφηµιστική αναφορά της KAFSIS  και δεν 
αποτελεί αντικείµενο της «ένστασης - υποµνήµατος– αίτησης θεραπείας», αλλά µάλλον θέλει 
να προκαταβάλει τα µέλη της επιτροπής και του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

4. Σχετικά µε το αόριστο και µη σύννοµο των όρων της ∆ιακήρυξης (που αναφέρονται στη σ.2): 

4.1. Με τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θέλει να διασφαλίσει την ασφαλή 
και έννοµη διαχείριση ή απόθεση της λυµατολάσπης. Προτρέπεται ο υποψήφιος 
ανάδοχος να προτείνει µεθόδους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (π.χ. 
Η.Π.50910/2727 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β’/22-12-03), ΕΓΚ129043/4345/08-07-11 του ΥΠΕΚΑ, 
το Ν4042 (Φ.Ε.Κ. 24/Α’/13-02-12), όπως αναφέρεται στη ΣΥ ΑΡΘΡ5. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5.01, 17.05 της διακήρυξης, ο τίτλος της εργασίας είναι η 
«συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.» 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 17.03 της διακήρυξης «Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 

αποτελεί η 150/2013 µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (Συγγραφή υποχρεώσεων, 

Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της συγγραφής υποχρεώσεων, το αντικείµενο των εργασιών 
του διαγωνισµού αποτελεί η «συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της 
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λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.», όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 17.05 
της διακήρυξης 2430/05-12-2013. 

4.1.1. Οι απαιτήσεις της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάζονται στη 
διακήρυξη 2430/05-12-2013 στην παράγραφο 17.06.02, όπου αναφέρεται: 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται µε αυτή την έκθεση πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις 

αποφάσεις και τους όρους που έχουνε τεθεί από την ελληνική νοµοθεσία, τις απαιτήσεις των 

Τεχνικών Προδιαγραφών και των οδηγιών της Ε.Ε. όπως ισχύουν σήµερα. 

… 

Ο ανάδοχος, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλει να είναι σύννοµος µε το ΦΕΚ 1909Β/2003 (και 

να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια) και συγκεκριµένα για τα απόβλητα µε κωδικό 19 08 05 και 

τα βοθρολύµατα, τα οποία θα φορτώνει και θα συλλέγει από τις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. 

ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ και θα τα µεταφέρει για ασφαλή και έννοµη απόθεση ή και διαχείριση. 

4.1.2. Στην παράγραφο 17.06.03 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: 

Αν αποδειχθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ή από τρίτο, ότι ο ανάδοχος δεν είναι σύννοµος 

όσον αφορά τις εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα, τότε ο ανάδοχος θα κηρυχτεί 

έκπτωτος 

4.1.3. Και στη συγγραφή υποχρεώσεων στο άρθρο 5 (τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας) 
αναφέρεται ότι: 

Όλες οι εργασίες εκτελούνται βάσει της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Ο ανάδοχος θα είναι ο κύριος της αποκοµιζόµενης από τις ΕΕΛ λυµατολάσπης από την στιγµή της 

φόρτωσης της. 

Με τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι δικιά του ευθύνη η 

νόµιµη διαχείριση της λυµατολάσπης µετά την φόρτωση της. ∆ηλαδή, θα είναι σύννοµος µε τις 

ισχύουσες διατάξεις (π.χ. Η.Π.50910/2727 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β’/22-12-03), ΕΓΚ129043/4345/08-07-

11 του ΥΠΕΚΑ, το Ν4042 (Φ.Ε.Κ. 24/Α’/13-02-12) και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και 

εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για όλη τη διάρκεια της δήλωσης. Ο 

ανάδοχος θα εκτελεί τις συµβατικές του εργασίες πλήρως συµβιβαζόµενος µε τον νόµο. 

Ο ανάδοχος θα πιστοποιεί τις εργασίες της ασφαλούς και έννοµης διαχείρισης ή απόθεσης της 

λυµατολάσπης. Καµία βεβαίωση καλής εκτέλεσης δε θα εκδίδεται, χωρίς την έκδοση του 

αντίστοιχου παραστατικού νόµιµης διαχείρισης- απόθεσης της λυµατολάσπης, το οποίο και θα 

παραδίδεται στην τεχνική υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ είναι υποχρεωµένη να παρέχει στον ανάδοχο, εφόσον ζητηθεί 

εγγράφως, όποιες πληροφορίες διαθέτει σχετικά µε την προέλευση, την φύση, τη χηµική 

σύνθεση και την ποσότητα των υλικών. 

Αναλυτικά, οι εργασίες περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. 

4.1.4. Στη διακήρυξη στην παράγραφο 17.06.04 αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται οι εξής 
εργασίες: φόρτωση της λυµατολάσπης, καθαρισµός και απολύµανση των µέσων, µηχανηµάτων 

και εργαλείων, η ζύγιση της λυµατολάσπης, η συµπλήρωση του τριπλοτύπου που προβλέπει η 

Οικ. 129043/4345 και η τοποθέτηση συστήµατος αποµείωσης της ποσότητας λυµατολάσπης, η 

αναφορά των καταναλισκόµενων ποσοτήτων του συστήµατος και η ασφαλής και έννοµη 

διαχείριση ή και απόθεσης της λυµατολάσπης. 

Στη διακήρυξη στην παράγραφο 17.06.04 και στο τεύχος τεχνικών δεδοµένων στο 
άρθρο 2 αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας: 
• Οι εργασίες φόρτωσης της λυµατολάσπης, από το σηµείο που θα του υποδείξει η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν τα µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, την υποδοµή και το 

προσωπικό που απαιτείται για την συλλογή της λυµατολάσπης.  

• Ο καθαρισµός και η απολύµανση των µέσων, των µηχανηµάτων, των εργαλείων αποτελούν 

συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. 

• Ο καθαρισµός και η απολύµανση του χώρου των ΕΕΛ, εφόσον έχει διασκορπιστεί η 

λυµατολάσπη κατά την διάρκεια της φόρτωσή της και της αποµάκρυνσης της.  

• Η ζύγιση των υλικών, που θα πραγµατοποιείται µε υπόδειξη της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε τοπική 

ζυγιστική διάταξη. 

• Η συµπλήρωση και υπογραφή των σχετικών στελεχών του τριπλοτύπου που προβλέπει η Οικ. 

129043/4345 από τον ανάδοχο (ή νόµιµο εκπρόσωπο αυτού) και από τη ∆.Ε.Υ.Α. 

ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

• Η εγκατάσταση συστήµατος αποµείωσης της ποσότητας της λυµατολάσπης (π.χ. 

βιογεννήτριες/ δοσοµετρικές αντλίες απόθεσης βακτηριδίων για διάσπαση λυµάτων) στα 

αντλιοστάσια της Ε.Ε.Λ. Ερµιόνης και στην υποδοχή βοθρολυµάτων της Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου. 



2474/09-12-2013, σ.4/8 

• Η αναφορά των µηνιαίως καταναλωµένες ποσότητες και ποιότητες των δραστικών 

συστατικών (π.χ. βακτήρια, ουσίες κλπ) του συστήµατος αποµείωσης της ποσότητας 

λυµατολάσπης. 

• Η ασφαλής και έννοµη διαχείριση ή και απόθεση της λυµατολάσπης, βαρύνει τον ανάδοχο. 

4.1.5. Στο άρθρο 1 του τεύχους τεχνικών δεδοµένων αναφέρεται ότι: Για την ορθή εκτέλεση των 

εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει µε ακρίβεια όλα τα συµβατικά τεύχη 

και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

4.1.6. Πιο αναλυτικά στο άρθρο 2 του τεύχους τεχνικών δεδοµένων αναφέρεται ότι:  

02.04. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

Αµέσως µετά τη ζύγιση, θα συµπληρώνονται και θα υπογράφονται τα σχετικά στελέχη του 

τριπλοτύπου που προβλέπει η Οικ. 129043/4345 από τον ανάδοχο (ή νόµιµο εκπρόσωπο αυτού) 

και από τη ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Ο ανάδοχος αποδέχεται οριστικά και αµετάκλητα ότι η συµπλήρωση, υπογραφή και σφράγιση 

του πρώτου στελέχους (1) του τριπλοτύπου από αυτόν (ή νόµιµο εκπρόσωπο του), συνεπάγεται 

αυτόµατα ότι ο ανάδοχος έχει γίνει κάτοχος της ζυγισµένης ποσότητας της λυµατολάσπης, µε ότι 

αυτό συνεπάγεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

02.04.01. ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

Σε περίπτωση που η ποσότητα λυµατολάσπης που παραλαµβάνεται από τις εγκαταστάσεις είναι 

µικρότερη της χωρητικότητας του µέσου µεταφοράς της λάσπης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 

κύριος του έργου δε θα επιβαρύνεται µε πρόσθετη αποζηµίωση. 

Η ελάχιστη ποσότητα που είναι υποχρεωµένη να διαθέσει η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ προς τον 

ανάδοχο µε κάθε εντολή παραλαβής λυµατολάσπης ορίζεται στα 20000kgr (είκοσι χιλιάδες κιλά). 

02.04.02 ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

Η ασφαλής και έννοµη διαχείριση ή και απόθεση της λυµατολάσπης, βαρύνει τον ανάδοχο και 

αποτελεί συµβατική του υποχρέωση (π.χ. άρθρο 11, ΦΕΚ1909Β/2003). 

4.2. ΕΥΑΘ Α (σ2): Στα συµβατικά τεύχη, αναφέρεται η λέξη «ανάδοχος». Ως ανάδοχος 
νοείται ο υποψήφιος ανάδοχος. Κάτι τέτοιο µπορεί να αποτελέσει διευκρίνιση από την 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, χωρίς την υποβολή ένστασης. Αυτό ενισχύεται από 
τα παρακάτω: 

Στη διακήρυξη στην παράγραφο 17.06.02 όντως αναφέρεται ότι: 

ο ανάδοχος, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλει να είναι σύννοµος µε το ΦΕΚ 1909Β/2003 (και 

να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια) και συγκεκριµένα για τα απόβλητα µε κωδικό 19 08 05 και 

τα βοθρολύµατα, τα οποία θα φορτώνει και θα συλλέγει από τις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. 

ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ και θα τα µεταφέρει για ασφαλή και έννοµη απόθεση ή και διαχείριση. 

Όµως, στη συγγραφή υποχρεώσεων στο άρθρο 5 αναφέρεται πιο ξεκάθαρα ότι: 

µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι δικιά του ευθύνη η 

νόµιµη διαχείριση της λυµατολάσπης µετά την φόρτωση της. ∆ηλαδή, θα είναι σύννοµος µε τις 

ισχύουσες διατάξεις (π.χ. Η.Π.50910/2727 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β’/22-12-03), ΕΓΚ129043/4345/08-07-

11 του ΥΠΕΚΑ, το Ν4042 (Φ.Ε.Κ. 24/Α’/13-02-12) και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και 

εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για όλη τη διάρκεια της δήλωσης. Ο 

ανάδοχος θα εκτελεί τις συµβατικές του εργασίες πλήρως συµβιβαζόµενος µε τον νόµο. 

Επίσης, στην παράγραφο 07.02 για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης µε το γνήσιο της 
υπογραφής του Ν. 1599/86 ή ένορκης δήλωσης ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου, για την έγκυρη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, αναφέρεται µεταξύ 
άλλων ότι:  

• Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του 

δηµοπρατούµενου έργου, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα του έργου 

και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε 

όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και σύµφωνα µε την τεχνική & οικονοµική τους 

προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται (τους όρους της διακήρυξης) πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν 

δεν αποδέχονται. 

• Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό 

δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και 
αυτά µπορούν να ζητηθούν. 
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Η KAFSIS ζητάει επιπλέον περιοριστικούς όρους, οι οποίοι καθιστούν φωτογραφικό το 
διαγωνισµό για την εν λόγω εταιρεία, ώστε να αποκλειστούν και λοιποί πιθανοί 
υποψήφιοι που δύναται να είναι σύννοµοι µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οπότε, αν κριθεί απαραίτητο, µπορεί η επιτροπή διαγωνισµού να ζητήσει επιπλέον 
στοιχεία ή δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη νοµιµότητα του διαγωνιζόµενου, 
αλλά όχι επί ποινή αποκλεισµού. Επίσης, τα επιπλέον στοιχεία ή δικαιολογητικά, που 
αποδεικνύουν τη νοµιµότητα του διαγωνιζόµενου, µπορούν να ζητηθούν και πριν την 
υπογραφή της σύµβασης. 

4.3. ΕΥΑΘ Β (σ. 3): Γίνεται αναφορά στη ∆.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, ενώ η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 
έχει προκηρύξει το διαγωνισµό. 

Όσον αφορά τον ισχυρισµό της KAFSIS για την έλλειψη – παράλειψη συµπερίληψης 
των συµβάσεων µε νόµιµα αδειοδοτηµένες µονάδες τελικής διάθεσης και των αδειών 
τους και το ότι η (σ.3,4) η KAFSIS ζητάει, χωρίς να επικαλείται παραβίαση κάποιου 
νόµου, από τους υποψήφιους αναδόχους να φέρουν τις άδειες των σηµείων Βα, Ββ της 
«ένστασης- υποµνήµατος- αίτησης θεραπείας»: Αυτό πραγµατοποιείται παραφράζοντας 
το άρθρο 11 του Φ.Ε.Κ.1909/Β/2003, ισχυριζόµενη ότι «κάτοχος – παραγωγός 
υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε φορέα διαχείρισης, στον οποίο έχει 
χορηγηθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 8 άδεια ή να φροντίζει να εξασφαλίζει ο ίδιος τη 
νόµιµη αξιοποίηση ή διάθεσή τους.» 

Στο άρθρο 8 «όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων» του Φ.Ε.Κ. 
1909/Β/2003 προβλέπονται διάφορες άδειες, ανάλογα µε τον τρόπο διαχείρισης των 
υλικών. 1. Συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων, 2. ∆ιάθεση, αξιοποίηση, 
προσωρινή αποθήκευση και µεταφόρτωση στερεών αποβλήτων, ανάλογα µε το τι θα 
κάνει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

(ΕΥΑΘ σ.4, τελευταία παράγραφος) Η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν απαιτεί συγκεκριµένο τρόπο και 
δεν µπορεί να προβλέψει τι άδειες απαιτούνται. Αυτό µπορεί να ζητηθεί προσυµβατικά, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η νοµιµότητα της εταιρείας. 

Επίσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 02.04.02 του τεύχους τεχνικών δεδοµένων: 

Η ασφαλής και έννοµη διαχείριση ή και απόθεση της λυµατολάσπης, βαρύνει τον ανάδοχο και 

αποτελεί συµβατική του υποχρέωση (π.χ. άρθρο 11, ΦΕΚ1909Β/2003). 

Ακόµα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του τεύχους τεχνικών δεδοµένων: 

Ο ανάδοχος οφείλει να νοµιµοποιείται για την εκτέλεση των όλων των παραπάνω εργασιών και 

που περιγράφονται στην παρούσα. 

Ο ανάδοχος, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλει να είναι σύννοµος µε το ΦΕΚ 1909Β/2003 (και 

να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια ή άδειες) και συγκεκριµένα για τα απόβλητα µε κωδικό 19 08 

05 και τα βοθρολύµατα, τα οποία θα φορτώνει και θα συλλέγει από τις εγκαταστάσεις της 

∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ και θα τα µεταφέρει για ασφαλή και έννοµη απόθεση ή και διαχείριση.  

Αν αποδειχθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ή από τρίτο, ότι ο ανάδοχος δεν είναι σύννοµος 

όσον αφορά τις εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα, τότε η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Η αναφορά για απαίτηση αντιγράφων συγκεκριµένων αδειών, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, καθιστά φωτογραφικό το διαγωνισµό και µειώνει την ανταγωνιστικότητά του 
και αποδοτικότητά του. Η KAFSIS αναφέρει ότι «ο µόνος ορθός και σύννοµος τρόπος 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάθεσης της εργασίας (όχι έργου) είναι η ζήτηση των 
προαναφερόµενων αδειών», όµως στο Φ.Ε.Κ. 1909/Β/2003 δε γίνεται αναφορά για 
µοναδικό τρόπο διαχείρισης. 

4.4. ΕΥΑΘ Γα-β (σ. 5): η KAFSIS δεν έχει κατανοήσει ότι τα τεύχη διακήρυξης του  
διαγωνισµού δίνουν παραδείγµατα δράσεων του υποψηφίου αναδόχου και δεν 
περιορίζει τον ορίζοντα των δυνατοτήτων του, αντιθέτως τον προτρέπει, του δίνει την 
ευχέρεια να βρει ο ίδιος λύση, να καθορίσει τη δικιά του µέθοδο και να τη 
χρησιµοποιήσει. 

4.5. ΕΥΑΘ Γγ: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους και να λάβουν 
γνώση των επιτόπιων συνθηκών. Ειδικότερα: 

σύµφωνα µε την παράγραφο 17.04 «Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους 

χώρους, που αφορούν την παρούσα διακήρυξη για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών 

εργασίας. Σε καµία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα µπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των 

συνθηκών και αναγκών, για περιπτώσεις προβληµάτων ή αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών που 

προβλέπονται στην παρούσα» 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 4 τεύχους τεχνικών δεδοµένων: «Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 

ελέγξουν τις τοπικές συνθήκες, και ιδίως όσον αφορά τις διαστάσεις του χώρου φόρτωσης, το 

χώρο ελιγµών, την πρόσβαση, τη λυµατολάσπη, τις ποσότητες, την κατάσταση των Ε.Ε.Λ. κ.λπ. 

Όποιος αναδειχθεί ανάδοχος, δεν θα µπορεί να επικαλεστεί «ιδιαίτερες συνθήκες», «τοπικές 

δυσκολίες» κ.λπ. για να µην εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, όπως απορρέουν από 

την παρούσα, την προσφορά του και τις µετέπειτα εντολές της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης δύναται να υπάρχει ήδη λυµατολάσπη προς αποµάκρυνση 

στις Ε.Ε.Λ.  Κρανιδίου και Ερµιόνης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος βαρύνεται και µε τη 

φόρτωση και αποµάκρυνση της ήδη υπάρχουσας εκεί ποσότητας λυµατολάσπης.» 

Επίσης, σύµφωνα µε τις συµβάσεις 1437/26-06-2013 (διαχείριση της λυµατολάσπης) 
και  1636/23-07-2013 (λειτουργία των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ), που έχει υπογράψει η 
KAFSIS µε τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., η KAFSIS έχει τα περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τις Ε.Ε.Λ. 
της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Οπότε, εκτός των αναφεροµένων στα συµβατικά τεύχη για έλεγχο των 
τοπικών συνθηκών, η KAFSIS από την 23η Ιουλίου είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 
των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και δεν µπορεί να επικαλείται άγνοια. 

Ό,τι απαιτείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει δοθεί στα συµβατικά τεύχη και ιδίως στο τεύχος 
τεχνικών δεδοµένων όπου στο άρθρο 2 (εκτέλεση των εργασιών) αναφέρονται οι 
εργασίες και τα µέσα που απαιτούνται για το µελλοντικό- υποψήφιο ανάδοχο. Η 
∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν επιθυµεί να φωτογραφίζει συγκεκριµένες εταιρείες, θέλει να κάνει 
διαγωνισµούς που θα έχουν µεγάλη συµµετοχή και ενδιαφέρον. Κάτι τέτοιο είναι υπέρ 
του ανταγωνισµού και της αποτελεσµατικότητας του διαγωνισµού. 

4.6. ΕΥΑΘ Γδ: Στα συµβατικά τεύχη δε προσδιορίζονται απαιτούµενες προδιαγραφές 
βακτηριδίων, ούτε σύστηµα ή µέθοδο αποµείωσης, τα οποία αφήνονται στην ευχέρεια 
του αναδόχου. 

4.7. (ΕΥΑΘ σ.5, τελευταία παράγραφος) Η KAFSIS αναφέρει ότι η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στην 
διακήρυξή της «όφειλε να περιλαµβάνει αναλυτικά και συγκεκριµένα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά  των τεχνικών µέσων και εξοπλισµού τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν 
οι υποψήφιοι ανάδοχοι του προκείµενου διαγωνισµού προκειµένου να δύναται να 
διεκδικήσουν την ανάληψη του έργου.» Αυτά τα ζητάει χωρίς να στηρίζεται σε κάποια 
νοµοθεσία και αγνοώντας ότι τους όρους και το περιεχόµενο του διαγωνισµού τα 
συντάσσει και τα καταρτίζει η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Αντιθέτως µε την KAFSIS,  η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
επιζητά τον άδολο ανταγωνισµό, την καινοτοµία, τη φαντασία, την ελευθερία των 
επιλογών και το σεβασµό προς το περιβάλλον, µέσα στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. 

4.8. ΕΥΑΘ ∆ (σ.6): Ο τίτλος «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της 
λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» είναι ενδεικτικός. Οι ζητούµενες 
εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών δεδοµένων. Αυτός είναι και ο 
λόγος που τα συµβατικά τεύχη περιλαµβάνουν εκτός της διακήρυξης και λοιπά τεύχη. Η 
Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζει γενικές υποχρεώσεις της µελλοντικής σύµβασης και 
το τεύχος τεχνικών δεδοµένων καθορίζει τεχνικές λεπτοµέρειες και υποχρεώσεις για την 
µελλοντική σύµβαση. 

Σχετικά µε την αναφορά των βοθρολυµάτων στο άρθρο 3 του τεύχους τεχνικών 
δεδοµένων «Ο ανάδοχος, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλει να είναι σύννοµος µε το 
ΦΕΚ 1909Β/2003 (και να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια ή άδειες) και συγκεκριµένα 
για τα απόβλητα µε κωδικό 19 08 05 και τα βοθρολύµατα, τα οποία θα φορτώνει και θα 
συλλέγει από τις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ και θα τα µεταφέρει για 
ασφαλή και έννοµη απόθεση ή και διαχείριση.» Με την παραπάνω παράγραφο εννοείται 
η λάσπη που προέρχεται από την επεξεργασία αστικών λυµάτων και βοθρολυµάτων.  Ο 
κωδικός που απαιτείται είναι ο 19 08 05. 

4.9. ΕΥΑΘ Ε (σ. 6): Πληροφορίες για τη διευκρίνιση της ποσότητας και της ποιότητας της 
λυµατολάσπης µπορούν να δοθούν µετά από αίτηµα διευκρινήσεων ή µε  προφορικές 
διευκρινήσεις. Άλλωστε, η KAFSIS έχει όλα τα στοιχεία, πριν καν τα ζητήσει, σχετικά και 
µε τις ποσότητες της παραγόµενης λυµατολάσπης, σύµφωνα µε τις 1437/26-06-2013 
και 1636/23-07-2013 συµβάσεις που έχει υπογράψει µε τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Τέλος, η επιτροπή ενηµερώνει ότι ποτέ δε ζητήθηκαν από την KAFSIS σχετικές διευκρινήσεις 
προφορικές ή έγγραφες, οι οποίες πιθανότατα θα είχαν λήξει όλα τα παραπάνω θέµατα, τα οποία 
δεν αποτελούν αντικείµενο ένστασης. Αντιθέτως, την 04-12-2013 έλαβε τηλεφώνηµα η Ιωάννα 
Μερεµέτη, όπου αντί για διευκρινήσεις ζητούσαν να τροποποιήσουµε ή να ακυρώσουµε το 
διαγωνισµό µε την απειλή υποβολής ένστασης. 
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Συνοψίζοντας τις απόψεις της η επιτροπή, διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

• Όπου αναφέρεται ανάδοχος στα συµβατικά τεύχη νοείται και ο υποψήφιος ανάδοχος. 
(Βλ.4.2) 

• Σχετικά µε την αναφορά των βοθρολυµάτων στο άρθρο 3 του τεύχους τεχνικών 
δεδοµένων, η επιτροπή διευκρινίζει ότι µε την παραπάνω παράγραφο εννοείται η λάσπη που 
προέρχεται από την επεξεργασία αστικών λυµάτων και βοθρολυµάτων.  Ο κωδικός που 
απαιτείται είναι ο 19 08 05. (βλ.4.8) 

• Οι ποσότητες λυµατολάσπης που παρήγαγαν οι Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ήταν 120 τόνοι, από 
το µήνα Ιούλιο έως και το µήνα Νοέµβριο. (βλ. 4.9) 

• Οι ζητούµενες εργασίες αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη και αναλυτικά στο τεύχος 
τεχνικών δεδοµένων. Αυτός είναι και ο λόγος που τα συµβατικά τεύχη περιλαµβάνουν εκτός 
της διακήρυξης και λοιπά τεύχη. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζει γενικές υποχρεώσεις 
της µελλοντικής σύµβασης και το τεύχος τεχνικών δεδοµένων καθορίζει τεχνικές 
λεπτοµέρειες και υποχρεώσεις για την µελλοντική σύµβαση. (βλ. 4.8) 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους και να λάβουν γνώση των 
επιτόπιων συνθηκών. (βλ. 4.5) 

• Με τη διακήρυξη αυτού του διαγωνισµού και τα συµβατικά τεύχη η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ζητά την 
ασφαλή και έννοµη διαχείριση ή απόθεση της λυµατολάσπης. ∆ηλαδή, µε οποιονδήποτε 
νόµιµο τρόπο, χωρίς να ζητείται συγκεκριµένος τρόπος διαχείρισης. Η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θέλει ο 
υποψήφιος ανάδοχος να προτείνει ο ίδιος λύση, να καθορίσει τη δικιά του µέθοδο, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. (βλ. 4.1, 4.4, 4.6, 4.7) 

Η απαίτηση αντιγράφων συγκεκριµένων αδειών, συµβάσεων κ.λπ. επί ποινή αποκλεισµού 
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, καθιστά το διαγωνισµό φωτογραφικό, µειώνει την 
ανταγωνιστικότητά του. ∆ηλαδή, τέτοια απαίτηση θα µείωνε το πλήθος των διαγωνιζόµενων 
που µπορούν να συµµετέχουν σε αυτόν. (βλ. 4.3) 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά της νοµιµότητα της µεθόδου (βλ. 4.1.1., 
4.1.2, 4.1.3, 4.2),  µπορούν να ζητηθούν συµπληρωµατικά από την επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού ή προσυµβατικά, προκειµένου να διασφαλιστεί η νοµιµότητα της εταιρείας 
και των ενεργειών της, διασφαλίζοντας την ασφαλή και έννοµη διαχείριση ή απόθεση της 
λυµατολάσπης. 

Καταλήγοντας, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού εισηγείται τα εξής: 

Αρχικά, σας υπενθυµίζουµε ότι η υποβολή της «ένστασης- υποµνήµατος- αίτησης θεραπείας» είναι 
άκυρη: διότι δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία (Π∆28/80) (βλ. 1) ή τη διακήρυξη. Η υποβολή 
ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία (Π∆28/80) ή 
τη διακήρυξη. (βλ. 2) 

Με την υποβληθείσα πράξη της η KAFSIS δεν προβάλει νοµικά και ουσιαστικά επιχειρήµατα για 
στοιχειοθέτηση των ισχυρισµών της. Παραφράζοντας την ισχύουσα νοµοθεσία, ζητάει από τη 
∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να περιλάβει όρους στα συµβατικά τεύχη (σ6-7: α έως ι) που θα εξασφαλίσει τη 
συµµετοχή της στο διαγωνισµό αποκλείοντας, πιθανώς, άλλες εταιρείες που µπορούν νόµιµα, αλλά 
µε διαφορετικό τρόπο, να διαχειριστούν τη λυµατολάσπη των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (βλ. 4.1, 4.3, 
4.7) 

∆ηλαδή, το περιεχόµενο της «ένστασης- υποµνήµατος- αίτησης θεραπείας», κατά της διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισµού υπηρεσίας «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της 
λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» της KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε. µε αρ. πρωτ. 2450/05-12-2013, κρίνεται απαράδεκτο, αβάσιµο, αναληθές έως και 
κακοπροαίρετο. 

Για τον παραπάνω λόγο, η επιτροπή προτείνει στο ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να επιφυλαχθεί ως προς 
οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωµά του κατά της «ένστασης- υποµνήµατος- αίτησης θεραπείας» 
αυτής και της KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Επιπλέον, σας ενηµερώνουµε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση αυξάνει την ποσότητα της 
παραγόµενης λυµατολάσπης που αποθηκεύεται στις Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και ενώ έχει λήξει η 
σύµβαση 1437/26-06-2013, µε την KAFSIS για τη διαχείριση της λυµατολάσπης, εξαιτίας της 
εξάντλησης του ποσού της σύµβασης αυτής. 
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Τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού Η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού  

Τσιφτσιάν Ευθυµία 

  
   

Ελευθερίου Αικατερίνη 

 

Μερεµέτη Ιωάννα, 

πολιτικός µηχανικός Π.Ε. 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

2. Απόφαση 151/2013 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  .., 

3. Χρονικό Αρχείο/ Πρωτόκολλο Φ25Β √ 
 

 


