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ΠΡΟΣ: 1. Όσους έλαβαν τεύχη για το διαγωνισµό 
«Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και 
διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. 
της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» .. 

ΘΕΜΑ: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. 

ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» 

ΣΧΕΤ:  

1. Την 2474/09-12-2013 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού σχετικά µε 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.  

2. Το διαγωνισµό που διενεργήθηκε την 10-12-2013. 

3. Το πρακτικό 2482/10-12-2013 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
«Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της 
∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού της υπηρεσίας «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και 
διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» παραθέτει τις παρακάτω 
διευκρινήσεις σχετικά µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και 
διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ»: 

• Όσον αφορά την παράγραφο 5.05 της ∆ιακήρυξης σχετικά µε τη διάρκεια εκτέλεσης «η 
συνολική προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας σε δώδεκα (12) µήνες ή µέχρι την εξάντληση 
του συµβατικού ποσού …» η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού διευκρινίζει ότι στην 
παράγραφο 5.05 της διακήρυξης δεν έχει βάση η έκφραση «ή µέχρι εξάντλησης του 
συµβατικού ποσού …» αφού ορίζεται κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα στη διακήρυξη και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη. (§4.02 συγγραφής υποχρεώσεων, §18.05 διακήρυξης, §9.02 
συγγραφής υποχρεώσεων, άρθρα 1,3 προϋπολογισµού). 

• Όπου αναφέρεται ανάδοχος στα συµβατικά τεύχη νοείται και ο υποψήφιος ανάδοχος. 

• 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. 

• Οι ποσότητες λυµατολάσπης που παρήγαγαν οι Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., σύµφωνα µε την 
τεχνική υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ήταν 120 τόνοι, από το µήνα Ιούλιο έως και το µήνα 
Νοέµβριο. 

• 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. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους και να λάβουν γνώση των 
επιτόπιων συνθηκών. 

• 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. 



2486/10-12-2013, σ.2/2 

Η απαίτηση αντιγράφων συγκεκριµένων αδειών, συµβάσεων κ.λπ. επί ποινή αποκλεισµού 
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, καθιστά το διαγωνισµό φωτογραφικό, µειώνει την 
ανταγωνιστικότητά του, δηλαδή το πλήθος των διαγωνιζόµενων που µπορούν να 
συµµετέχουν σε αυτόν.  

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

 
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 √ 
 

 


