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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ. 
Μυτιλήνης  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

38/16 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
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Α∆Α: Ω72ΑΟΚΠΛ-ΤΡΤ 
 

Μυτιλήνη:     19/10/2016  

                                    Αρ. Πρωτ.:      9973 
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Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µεταξύ των 
προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της µελέτης για 
την «Εφαρµογή µεθόδου βιοενίσχυσης στην ΕΕΛ Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισµού συνολική 
προµήθειας 42.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισµού έχουν εγκριθεί µε την 307/2016 Α∆Α: ΩΘΡΒΟΚΠΛ-ΙΜ6, 
απόφαση του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΛ. 
 
Οι δαπάνες της προµήθειας χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΛ: 
Κωδικός Προϋπολογισµού 2016: Κ.Α.: 61.04.000.01 
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 4 Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Παρασκευή, µε ώρα έναρξης της 
παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ. και ώρα λήξης την 11:00 π.µ.  στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ, 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
Συνεταιρισµοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελµα σχετικό 
µε το δηµοπρατούµενο αντικείµενο. 
 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου. 
 
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δηµοπράτησης οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν από τον κ. Παρασκευά Φινδανή, προσερχόµενοι όλες τις 
εργάσιµες µέρες και ώρες στην ∆ΕΥΑΛ, στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη και 
στο τηλ.:22510 24444 και fax:  22510 40121 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
 
Τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜ∆ΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ∆ΕΥΑΛ (URL) : www.deyamyt.gr. 
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναλήψεών της, βαρύνουν τον πάροχο, ο 
οποίος υπόκειται και σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 
   

 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ 
 

 
 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  
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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   
ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΣΣ   ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 1 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ, κ. Αντώνης Γιαννάκης, έχοντας υπ όψη:  
Α.  Τη µε αριθ. 307/2016 απόφαση (Α∆Α: ΩΘΡΒΟΚΠΛ-ΙΜ6) του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ προκήρυξης 

διαγωνισµού  
Β.  Τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑΛ, στον Κ.Α.: 61.04.000.01 στον οποίο υπάρχει πίστωση για το έτος 

2016 
Γ.  Τις διατάξεις :  

1. του Ν. 3463/2006 Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων  
2. του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως»  
3. του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»  
4. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 

Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
5. του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 σύµφωνα µε το οποίο είναι δυνατή η αναγραφή των 

πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου του θέµατος σε διαφορετικούς κωδικούς του 
προϋπολογισµού εξόδων της ∆ΕΥΑΛ.  

6. του άρθρου 24 παρ.8 του Ν. 3613/07 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 18 του Ν. 
3731/2008. 

7. του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (άρθρο 68) 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 42.500,00 € πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µεταξύ των προσφορών 
που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  
 
Η εν λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο του διαγωνισµού / Προϋπολογισµός / Χρηµατοδότηση  
 

Α. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση της υπηρεσίας: «Εφαρµογή µεθόδου βιοενίσχυσης 
στην Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης», όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στα τεύχη της παρούσας µελέτης. Η 
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σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι για πέντε (5) µήνες µε δυνατότητα παράτασης έως 
εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου.  

 
Β. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό 

των 42.500,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
 
Γ. Η χρηµατοδότηση θα πραγµατοποιηθεί από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑ Λέσβου και θα καλυφθεί από 

τον προϋπολογισµό του έτους 2016.  
 
 
Άρθρο 2ο: Τεύχη ∆ηµοπράτησης / Συµβατικά Στοιχεία  

Α. Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης της µελέτης τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο παράρτηµα της 
πρόσκλησης είναι:  
• Τεχνική Περιγραφή 
• Συγγραφή Υποχρεώσεων  
• Τεχνικές Προδιαγραφές  
• Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
 

Β.  Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν το συµφωνητικό και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος αυτής 
µε τη σειρά ισχύος είναι:  
α) Η παρούσα διακήρυξη  
β) Η Τεχνική Περιγραφή της µελέτης  
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
δ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  
ε) Η προσφορά του Παρόχου 
 
 
Άρθρο 3ο: Τρόπος - Χρόνος υποβολής προσφορών 

Α.  Οι προσφορές για τον διαγωνισµό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ (Ελ. Βενιζέλου 13-17), την 4η 
Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών και έναρξης της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 11:00 π.µ. Η διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει 
µισή ώρα νωρίτερα (δηλ. 10.30 π.µ) και στο διάστηµα αυτό οι διαγωνιζόµενοι καταθέτουν τις 
προσφορές τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
 

Β.  Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο της 
Επιχείρησης µέχρι µια ηµέρα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως 
3-11-2016. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της 
σύµβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.  
 

Γ.  Προσφορές που εστάλησαν ταχυδροµικά και δεν κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο µέχρι την 
προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού, µπορεί να κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισµού και κατά 
την ηµέρα του διαγωνισµού κατά τις οριζόµενες στην παράγραφο Α) ώρες.  
 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 
Άρθρο 4ο: Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισµού / Συµπληρωµατικές πληροφορίες – ∆ιευκρινίσεις επί 
των εγγράφων του διαγωνισµού  

4.1  Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισµού  
  
Η παρούσα, µαζί µε τα τεύχη της µελέτης, θα αναρτηθούν στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
 
Επίσης η παρούσα, µαζί µε τα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΛ www.deyamyt.gr - από όπου µπορούν οι ενδιαφερόµενοι 
να τα παραλαµβάνουν χωρίς χρέωση.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το ΚΗΜ∆ΗΣ ή από τον δικτυακό τόπο της ∆ΕΥΑΛ, οι 
ενδιαφερόµενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, είναι απαραίτητο να 
γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στη 
διεύθυνση: deyam2@otenet.gr, προκειµένου να λαµβάνουν άµεσα -εφόσον απαιτηθεί- 
ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισµό.  
 

4.2 ∆ιευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού  
 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον µέρες 
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται σε καµιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή 
διευκρινίσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 

4.3 Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από 
τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται 
υπόψη.  
 

4.4 Αρµόδιοι Υπάλληλοι παροχής πληροφοριών 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον  
κ. Παρασκευά Φινδανή, (Τεχνική Υπηρεσία - τηλ.: 2251024444, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και 
στο e-mail: deyam2@otenet.gr).  
 
 
Άρθρο 5ο: ∆ικαίωµα Συµµετοχής  
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  

α)  ένα κράτος - µέλος της Ένωσης ή  
β)  σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή  
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή πολυµερή 
συµφωνία µε την Ένωση.  
και ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το δηµοπρατούµενο αντικείµενο.  
 
 
Άρθρο 6ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Κάθε πάροχος που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει:  

α)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο 
επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.  

 
β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: 

- Για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. (Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας) 
- Ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και νόµων, 

καθώς και των τευχών δηµοπράτησης της µελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
- Ότι τα προσφερόµενα είδη, είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, εγκεκριµένα 

και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.  
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- Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών καθώς και ότι ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των 
προσφερόµενων ειδών θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στα τεύχη της µελέτης.  

- Ότι η οικονοµική προσφορά δεσµεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού 

- Ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε καµία από τις 
καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του  
ν. 4412/2016 

- Ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην προσφορά του σε φωτοαντίγραφα αποτελούν 
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα). 

 
γ) Έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απόφαση αρµοδίου 

οργάνου του νοµικού προσώπου για την έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση 
ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονοµικών 
φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συµµετοχής τους στην ένωση και συµµετοχής τους στον 
διαγωνισµό για την συγκεκριµένη πράξη.  

 
δ)  Εφ’ όσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης.  
 
ε)  Τα Νοµικά Πρόσωπα, οι Συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις, πρέπει να προσκοµίσουν καταστατικό ή άλλο 

έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση κάθε συµµετέχοντος στον διαγωνισµό και τυχόν 
τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης (για ΑΕ, ΕΠΕ) ή καταστατικά (για ΟΕ, 
ΕΕ) και επίσης Πρακτικό διοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα 
πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν τον συµµετέχοντα.  
 
Ειδικότερα, οι ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οφείλουν να υποβάλλουν:  
 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε επαγγελµατία που συµµετέχει στην 
Ένωση καθώς και:  
 

α)  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη είτε απ' όλα τα µέλη της Ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό 
τους, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στο σύνολο της 
προσφοράς και το ειδικό αντικείµενο µε το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε µέλος.  

 
β)  Συµβολαιογραφική πράξη, εφόσον ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης για την υπογραφή της 

προσφοράς και δήλωση αποδοχής του διορισµού του.  
 
Επισηµαίνεται ότι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η 
∆ΕΥΑΛ δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει 
από την ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να το πράξει.  
 
 
Άρθρο 7ο: Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, δηλώσεις, έγγραφα / ∆ιευκρινίσεις 
υποβολής ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι ζητούµενες από την ∆ιακήρυξη Υπεύθυνες ∆ηλώσεις υπογράφονται από τους νόµιµους 
εκπροσώπους του προσφέροντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθεσίες και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 [ΦΕΚ Α’ 
74/26-3-2014] άρθρο 3). 
 
 
Άρθρο 8ο: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
 
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε αυστηρά τεχνικός όρος 
για τον οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην ελληνική, µπορεί να είναι στην ελληνική 
ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
από τους προσφέροντες την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή 
εκτίµηση της προσφοράς.  

16PROC005271058 2016-10-20



- 7 - 

 
Τα έγγραφα της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
 
 
Άρθρο 9ο : Ισχύς των Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή για χρονικό διάστηµα εκατόν 
είκοσι (120) ηµερών από την ηµέρα του διαγωνισµού.  
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Η ∆ΕΥΑΛ µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει παράταση 
ισχύος των προσφορών. Έτσι, εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών και οι 
διαγωνιζόµενοι αποδεχτούν την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές 
Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση.  
 
 
Άρθρο 10ο – Φάκελος Προσφοράς  
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.  
 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:  

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία (για την παρούσα: ∆ΕΥΑΛ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  
3. Ο τίτλος της υπηρεσίας καθώς και ο αριθµός µελέτης.  
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, τηλέφωνο σταθερό, fax, κινητό 

τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)  
6. Η ένδειξη «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  

 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  
 
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα:  
 

1. Σε σφραγισµένο υποφάκελο τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  
2. Σε σφραγισµένο υποφάκελο τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό µέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου 
προσφοράς. Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα συµπεριληφθούν όλα τα ζητούµενα-
αναφερόµενα στοιχεία στο Άρθρο 4 «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ» του τεύχους 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ».  

3. Σε σφραγισµένο υποφάκελο η οικονοµική προσφορά, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
στο εξωτερικό µέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς.  
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να µονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ειδικά στην οικονοµική προσφορά θα 
υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο περιθώριο κάθε σελίδας) µε την σφραγίδα του 
προσφέροντος όλες οι σελίδες που την απαρτίζουν.  
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, απόκρουση όρων της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο από 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
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Σειρά εγγράφων – Παραποµπές - ∆ιορθώσεις  
Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται 
σε βάρος του προσφέροντος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα 
στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.  
 
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.  
 
 
Άρθρο 11ο: Τιµές προσφορών - Επιβαρύνσεις µειοδοτών  

Α.  Οι τιµές προσφοράς θα δοθούν αναλυτικά στο έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και συγκεκριµένα θα αναγράφονται: 

- Η κατ΄αποκοπή τιµή για τις οριζόµενες εργασίες για την υπηρεσία «Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης (βιοεξυγίανσης) για µείωση της παραγόµενης ιλύος σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές», χωρίς Φ.Π.Α 

- Η συνολική δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. 
- Ο Φ.Π.Α 
- Η συνολική δαπάνη, µε Φ.Π.Α. 

Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ και µέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή ρήτρα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Β. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και εφόσον υπάρξουν, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

Γ.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 

∆.  Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Ε.  Στην τιµή προσφοράς πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση 
προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον 
τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη και τα τεύχη αυτής. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ∆ΕΥΑΛ.  
 
Επίσης στην τιµή προσφοράς πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη δηµοσίευσης της 
διακήρυξης και τυχόν επαναλήψεών της. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός µειοδοτών η 
δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναλήψεων της, επιµερίζεται ανάλογα µε το ποσόν 
της σύµβασης του καθενός.  
 
 
Άρθρο 12ο: Εγγυήσεις  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συµφωνίες ή Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα 
µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν 
δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Οι εγγυήσεις 
µπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  
 

1.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  
α)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συµβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.  
β)  Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης  
γ)  Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:  
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
2. Τον εκδότη 
3. Την Επιχείρηση προς την οποίο απευθύνεται 
4. Τον αριθµό της εγγύησης 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
6. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
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7. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως.  
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ∆ΕΥΑΛ που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι 

θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης 
ειδοποίησης.  

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου.  

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη 
σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες.  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο της ∆ΕΥΑΛ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να 
γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.  

δ)  Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

ε)  Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο επί πλέον µήνες από τον 
χρόνο λήξης της σύµβασης.  
 

2.  Εγγυήσεις Ενώσεων 
Κάθε µία από τις ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές 
επιστολές των οποίων το άθροισµα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε 
περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων, όταν κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συµµετοχής από κάθε 
µέλος της Ένωσης, το άθροισµα των εγγυητικών αυτών επιστολών θα ισούται µε το ποσό της 
εγγύησης και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν. 
Κάθε µια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόµατι όλων των µελών της 
ένωσης και να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της 
Ένωσης.  
 

3.  Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ελέγξει, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής που 
προσκοµίζουν οι διαγωνιζόµενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκοµίζει ο 
ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω 
διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης  
(η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόµενοι θα αποκλείονται 
από τον διαγωνισµό ενώ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
 
Άρθρο 13ο: Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού - ∆ιαδικασία Αποσφράγισης προσφορών 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, αριθµούνται και µονογράφονται 
εξωτερικά από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού οι κυρίως φάκελοι των προσφορών µε τη 
σειρά που επιδόθηκαν. 

 
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή, ενώπιον των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό, 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία 
για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αριθµούνται µε τον ίδιο αριθµό και µονογράφονται από την 
επιτροπή, οι τρείς υποφάκελοι που περιέχονται σ’ αυτόν. Ακολούθως αποσφραγίζονται οι 
υποφάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το 
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση. 
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2. Ακολουθεί ο έλεγχος των ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από την Επιτροπή. Το αποτέλεσµα του 

ελέγχου αυτού καταγράφεται στο 1ο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

3. Ακολουθεί η αξιολόγηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Το αποτέλεσµα της τεχνικής 
αξιολόγησης καταγράφεται στο 2ο πρακτικό του διαγωνισµού. Το 2ο πρακτικό του διαγωνισµού 
µπορεί να συντάσσεται την ίδια ηµέρα ή µεταγενέστερα ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των 
τεχνικών στοιχείων προς αξιολόγηση. 
 

4. Τα πρακτικά του διαγωνισµού 1ο και 2ο αποστέλλονται στο ∆Σ για έγκριση. Η απόφαση του ∆Σ 
κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. Επί της απόφασης οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν 
ένσταση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία οι φάκελοι των Οικονοµικών προσφορών 
παραµένουν σφραγισµένοι. Ο σφραγισµένος υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς 
επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους που αποκλείονται στο στάδιο αυτό, εφόσον αυτοί δηλώσουν 
ότι δεν προτίθενται να υποβάλουν ένσταση. Για τους λοιπούς διαγωνιζόµενους ο φάκελος της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν αποσφραγίζεται. Η αποσφράγισή του θα γίνει σε ηµεροµηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες µε ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε 
τηλεοµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email), δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης. Η εν λόγω ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων 
της ∆ΕΥΑΛ. 
 

5. Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ αποσφραγίζονται δηµόσια, παρουσία όσων συµµετεχόντων 
επιθυµούν. Η επιτροπή διαγωνισµού συντάσσει το 3ο πρακτικό ανοίγµατος Οικονοµικών 
προσφορών το οποίο διαβιβάζεται στο ∆Σ για την τελική κατακύρωση του αποτελέσµατος. Η 
απόφαση του ∆Σ κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. Επί της απόφασης οι συµµετέχοντες µπορούν 
να υποβάλλουν ένσταση. 
 
 
Άρθρο 14ο: Αξιολόγηση Προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε όσα 
περιγράφονται στα σχετικά άρθρα των τευχών της µελέτης του διαγωνισµού.  
 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον πάροχο µε τη χαµηλότερη τιµή, µεταξύ των προσφορών που 
ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  
Νοείται δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάµεσα στους παρόχους των οποίων οι προσφορές έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους της διακήρυξης.  
 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που υπάρξουν 
ισότιµες προσφορές ο προµηθευτής θα επιλεγεί µε δηµόσια κλήρωση.  
 
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ, µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Επιτροπής. 
 
 
Άρθρο 15ο: Κρίση αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού  
Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε γνωµοδότηση του 
προς το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:  

I. Κατακύρωση της υπηρεσίας  
II. Ματαίωση των αποτελεσµάτων και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους  
III. Την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισοδύναµων προσφορών  
IV. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου 

µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες 
χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός 
διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα του.  
 
 
Άρθρο 16ο: Εχεµύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα  

1. Η ∆ΕΥΑΛ δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονοµικών φορέων, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των 
εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.  
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2. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
 

3. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµο-
ποιούνται για την αξιολόγησή της.  
 

4. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, 
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις 
διατάξεις του διατάγµατος αυτού, κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή 
του, να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα 
συντάσσονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 
εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις.  
 

5. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση 
των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά µε υπόθεσή του, η 
οποία εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωµα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις 
που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  
 
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  
 
α) µε µελέτη του εγγράφου στο κατάστηµα της ∆ΕΥΑΛ ή  
 
β) µε χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του µπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η 
σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.  
 
Η άσκηση του δικαιώµατος γίνεται µε την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωµάτων πνευµατικής ή 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.  
 

6. Εντός είκοσι (20) ηµερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούµενα 
έγγραφα ή αιτιολογηµένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του.  
 
 
Άρθρο 17ο: Ενστάσεις - Προσφυγές  
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.  
 
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της 
οποίας τους κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα.  
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών.  
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Γραµµατείας της ∆ΕΥΑΛ, προκειµένου 
να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
 
 
Άρθρο 18ο: Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

α)  Στον πάροχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση  
 

β)  Η κατακύρωση της υπηρεσίας γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ, ύστερα από γνωµοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.  
 

γ)  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της 
υπό προµήθεια ποσότητας ή αξίας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Η κατακύρωση µπορεί να γίνει σε 
περισσότερους του ενός προµηθευτές, ενώ η ποσότητα κατακύρωσης για κάθε υλικό δεν είναι 
υποχρεωτικό να παραγγελθεί ολόκληρη από το ∆ΕΥΑΛ. Η ακριβής ποσότητα θα εξαρτηθεί από τις 
ανάγκες της ∆ΕΥΑΛ.  
 

δ)  Ο παραπάνω όρος δύναται να µεταφερθεί αυτούσιος στη σύµβαση µε τον πάροχο µε τα ανωτέρω 
ποσοστά.  
 
 
Άρθρο 19ο: Υπογραφή Σύµβασης  
Ο πάροχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία υποχρεούται εντός (10) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
προσκοµίζοντας:  
 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα Άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.  
 

2. Φορολογική ενηµερότητα  
 

3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα  
 

α)  Η σύµβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Για την 
∆ΕΥΑΛ η σύµβαση υπογράφεται για την από τον Πρόεδρο του ∆.Σ.  
 

β)  Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την 
προσφορά του µειοδότη, δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής :  
♦ Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης  
♦ Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους  
♦ Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες  
♦ Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα  
♦ Την συµφωνηθείσα τιµή  
♦ Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παραλαβής της υπηρεσίας 
♦ Τον τρόπο παραλαβής  
♦ Τον τρόπο πληρωµής  
♦ Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας 
♦ Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
♦ Τις προβλεπόµενες ρήτρες  
♦ Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος  
 

γ)  ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες έτος από την υπογραφή της, δύναται δε 
να παραταθεί, µε τους ίδιους ακριβώς όρους αυτής, µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της µελέτης, 
κατόπιν σύµφωνης γνώµης και των δύο µερών και αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Οι τιµές της προσφερόµενης υπηρεσίας θα παραµείνουν σταθερές µέχρι τότε.  
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δ)  Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου 
οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4412/16.  
 
 
Άρθρο 20ο: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, από ορισµένη 
επιτροπή, πραγµατοποιείται άµεσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/16. 
 
Εφόσον ο στόχος µείωσης της παραγόµενης ιλύος (<80%) δεν επιτευχθεί εντός του πρώτου µήνα 
λειτουργίας, ο πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτει η εγγυητική του επιστολή.   
 
 
Άρθρο 21ο: Ποινικές Ρήτρες - Αποζηµιώσεις  
Η µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου αποτελεί λόγω έκπτωσης του, µε 
απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΛ, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου προς τούτο οργάνου, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης. Ειδικότερα δε εφ' όσον υπάρξει 
αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας των τµηµατικών 
αντίστοιχων προθεσµιών, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στον Ν.4412/16.  
 
 
Άρθρο 22ο: Ανωτέρα Βία  
Ο πάροχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του από 
λόγους ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο 
Ανάδοχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του 
γεγονότος. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά 
απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύµβασης.  
 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον πάροχο, 
ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά και 
εφόσον εντός του διαστήµατος αυτού κατέβαλε όλες τις ενδεδειγµένες προσπάθειες να τηρήσει τους 
όρους της σύµβασης και αποδεδειγµένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα 
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Σε περίπτωση που ο πάροχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας.  
 
 
Άρθρο 23ο: Πληρωµή- Κρατήσεις  

Α.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωµή της αξίας της υπηρεσίας της παρούσης δύναται να γίνει και µε 
εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδεται τµηµατικά θα εκδίδεται 
τιµολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται µετά από κάθε παραγγελία της ∆ΕΥΑΛ και όχι για το 
συνολικό ποσό.   
 

Β.  Ο πάροχος βαρύνεται µε την κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, καθώς και µε οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που 
δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την ∆ΕΥΑΛ. 
 

Γ.  Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ.  
 

∆.  Τα τιµολόγια που εκδίδονται στο τρέχον µήνα θα εξοφλούνται το αργότερο µέχρι το τέλος του 
επόµενου µήνα. 
 

Ε.  Το πρώτο χρηµατικό ένταλµα θα πληρωθεί µετά την θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου  
 
 
 
 

16PROC005271058 2016-10-20



- 14 - 

Άρθρο 24ο: ∆ηµοσιότητα  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη, η Περίληψη ∆ιακήρυξης και η Μελέτη, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό 
τόπο του ΚΗΜ∆ΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) καθώς στον ισότοπο της ∆ΕΥΑΛ (www.deyamyt.gr)  
 
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού:  

1. Θα δηµοσιευθεί σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που κυκλοφορεί στο Νοµό  
2. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ΕΥΑΛ.  

 
Τέλος, η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του  
Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και έλαβε αριθµό Α∆Α: Ω72ΑΟΚΠΛ-ΤΡΤ. 
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναλήψεων του 
διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
 
Άρθρο 25ο: ∆ιαφορές ∆ιακήρυξης Νόµων/ Επίλυση ∆ιαφορών  
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα πρόσκληση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις που 
αναφέρονται στην αρχή της παρούσας, όπως ισχύουν.  
 
Οι διαφορές που ενδεχόµενα να ανακύψουν µετά την υπογραφή της σύµβασης υπάγονται στα καθ' 
ύλην αρµόδια δικαστήρια της Μυτιλήνης και επιλύονται σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική 
Νοµοθεσία.  
 
 
 
 

 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ 
 

 
 

 
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ. 
Μυτιλήνης  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

38/16 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 
 

ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Ο κύριος στόχος του εθνικού σχεδιασµού (ΚΥΑ 50910/2727/2003) ειδικά για την αφυδατωµένη ιλύ 
προερχόµενη από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας αστικών Λυµάτων (ΕΕΛ), είναι η επίτευξη υψηλού 
ποσοστού αξιοποίησης µε αντίστοιχη µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. 
Προς επίτευξη της µείωσης του ποσοστού της παραγόµενης ιλύος (συχνά αναφερόµενης και ως 
λυµατολάσπη),τα τελευταία χρόνια έχει εφαρµογή η µέθοδος της βιοεξυγίανσης η οποία βασίζεται 
στην προσθήκη και καλλιέργεια συγκεκριµένων µικροοργανισµών (κυρίως βακτηρίων) και άλλων 
στοιχείων της βιολογικής διαδικασίας όπως τα  ένζυµα. 
Η εφαρµογή της µεθόδου έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή πλήρως σταθεροποιηµένης ιλύος 
καθώς και την µείωση της ποσότητας η οποία κυµαίνεται σε ποσοστό από 70% έως και 90%. 
Για τον λόγο αυτό σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη προβλέπεται η εφαρµογή της µεθόδου 
βιοεξυγίανσης µε την χρήση µικροοργανισµών για µείωση της παραγόµενης ιλύος των Βιολογικών 
καθαρισµών, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% . 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ  
Η µέθοδος της βιοεξυγίανσης (Bio-augmentation method) που προτείνεται βρίσκει εφαρµογή σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων που εφαρµόζουν το σύστηµα της ενεργού ιλύος 
(κλασσικό, παρατεταµένος αερισµός κλπ). 
Η µέθοδος βασίζεται στην ελεγχόµενη προσθήκη και καλλιέργεια επιλεγµένων µικροοργανισµών 
(κυρίως βακτηρίων) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες ιδιότητες και επιτελούν 
εξειδικευµένες λειτουργίες ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον εντός του οποίου 
δραστηριοποιούνται. 
Η επιλογή των µικροοργανισµών που θα χρησιµοποιηθούν γίνεται µε βάση την ικανότητά τους να 
επιτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες, όπως π.χ. ο σχηµατισµός φλόκων µε τη διάσπαση των ενώσεων 
που περιέχονται στα λύµατα. 
Ο συνεχής έλεγχος του συστήµατος, σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές αναλύσεις που 
πραγµατοποιούνται παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να διατηρηθεί η 
ποικιλοµορφία των µικροοργανισµών µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την 
επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. 
Ο µεταβολισµός των µικροοργανισµών είναι τέτοιος ώστε δεν δηµιουργούνται οσµές, υποπροϊόντα ή 
άλλες παρενέργειες στην λειτουργία της εγκατάστασης. Η δοσολογία τους καθώς και το σηµείο 
εφαρµογής εξαρτώνται από τη µέθοδο που προτείνεται. 
Ο συνεχής έλεγχος του συστήµατος, σε συνδυασµό µε τις µικροβιακές αναλύσεις που  
πραγµατοποιούνται παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να διατηρηθεί η 
ποικιλοµορφία των µικροοργανισµών µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την 
επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. 
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Για την εφαρµογή της µεθόδου βιοεξυγίανσης, µε τη χρήση µικροοργανισµών, επιλέχθηκαν οι Ε.Ε.Λ. 
Μυτιλήνης µε σκοπό την βελτιστοποιήσει της λειτουργίας τους περιορίζοντας τα προβλήµατα 
δυσοσµίας που αντιµετωπίζουµε έως σήµερα από λάθος σε συνδέσεις ιδιοκτητών (π.χ. διατήρηση 
βόθρων, πολύ µεγάλους υγρούς θαλάµους αντλιοστασίων λυµάτων κ.τ.λ.) αυξάνοντας συγχρόνως 
και την απόδοση των εγκαταστάσεων. 
Ο Προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 42.500,00 € πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. 
  

  3. ∆ΙΑΦΟΡΑ 
Ο πάροχος µετά την υπογραφή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να αρχίσει την εφαρµογή των µικροοργανισµών. 
Το προσωπικό λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου  είναι υποχρεωµένο να 
συνεργάζεται µε τον πάροχο για την σωστή εφαρµογή της µεθόδου. 
Στην τιµή της οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνονται εκτός της προµήθειας και εφαρµογής των 
µικροοργανισµών, µισθοί, ηµεροµίσθια, υπερωρίες αποζηµιώσεις για εργασίες κατά τις νυκτερινές 
ώρες και αργίες, ασφαλίσεις ΙΚΑ και λοιπών ταµείων, αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης κ.λ.π. του πάσης 
φύσεως εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολείται από την πλευρά του αναδόχου για την 
εφαρµογή της προτεινόµενης µεθόδου, περιλαµβάνονται στο οικονοµικό τίµηµα της προσφοράς του 
κάθε διαγωνιζόµενου. 
Ο πάροχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να αποκαθιστά µε δικές του δαπάνες τις τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν από 
υπαιτιότητα του.  

 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ. 
Μυτιλήνης  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

38/16 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 3 

 
ΣΣ ΥΥ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΧΧ ΡΡ ΕΕ ΩΩ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ     

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι υποχρεώσεις του παρόχου θα ισχύουν για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης των πέντε (5) 
ηµερολογιακών µηνών. 
Ο πάροχος έχει υποχρέωση µε δική του ευθύνη να ενηµερωθεί για τις συνθήκες που επικρατούν στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Λέσβου και ειδικότερα της γραµµής επεξεργασίας 
ιλύος, όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή. 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί προϋπόθεση ότι ο πάροχος έχει µελετήσει µε 
κάθε λεπτοµέρεια τα τεύχη δηµοπράτησης, ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα αναλαµβάνοντας όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την 
πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις, εάν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε 
λεπτοµέρεια. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο:ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα συµβατικά στοιχεία και η σειρά ισχύος τους είναι: 
- Η υπογραφείσα σύµβαση παροχής υπηρεσίας 
- Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
- Η οικονοµική προσφορά του παρόχου 
- Ο προϋπολογισµός της µελέτης 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων 
- Οι τεχνικές προδιαγραφές και η τεχνική περιγραφή της µελέτης.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Ο διαγωνιζόµενος που θα ανακηρυχτεί πάροχος, θα πρέπει να εφαρµόσει µε δική του ευθύνη τη 
µέθοδο της βιοενίσχυσης προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Στις υποχρεώσεις του 
περιλαµβάνονται:  

 η προµήθεια των απαραίτητων υλικών,  
 οι πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες εφαρµογής των υλικών,  
 η παροχή κατάλληλων οδηγιών λειτουργικών ρυθµίσεων του υφιστάµενου εξοπλισµού,  
 η πραγµατοποίηση τυχόν πρόσθετων εργαστηριακών ή πεδίου αναλύσεων και µετρήσεων µε 

δική του ευθύνη και δαπάνη και  
 η διαρκής ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

 
Για την εφαρµογή της µεθόδου θα οριστεί υπεύθυνος διπλωµατούχος µηχανικός ο οποίος θα έχει 
την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική εφαρµογή της µεθόδου όσο και για την παροχή των οδηγιών 
για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Αν ο 
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υπεύθυνος µηχανικός κρίνει απαραίτητο θα ευρίσκεται επί τόπου του έργου προκειµένου να 
βεβαιώσει την σωστή εφαρµογή της µεθόδου. Ισχυρισµός ότι οι οδηγίες του δεν εφαρµόστηκαν 
επαρκώς από το προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. δεν θα γίνει αποδεκτός σε περίπτωση µη επιτυχίας της 
µεθόδου. 
 
Η εφαρµογή της µεθόδου δεν θα πρέπει να απαιτήσει την κατασκευή και εγκατάσταση πρόσθετου 
εξοπλισµού ή δεξαµενών εκτός (πιθανόν) κάποιων δοσοµετρικών αντλιών και µικρών δεξαµενών 
αποθήκευσης των υλικών. Τέτοιες δοσοµετρικές αντλίες και δεξαµενές αποθήκευσης θα 
περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του αναδόχου. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να αποκαθιστά µε δικές του δαπάνες τις τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν από 
υπαιτιότητα του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι και µε κανέναν 
τρόπο να µην επηρεάζεται αρνητικά η τήρηση τους. 
 
Υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της µεθόδου πρέπει να είναι ασφαλή για τον 
άνθρωπο και να συνοδεύονται από ∆ελτία Ασφαλείας (MSDS) που θα έχουν εκδοθεί και θα 
υπογράφονται από τον παραγωγό. ∆εν θα είναι ζωικής προέλευσης, δεν θα περιέχουν παθογόνους 
µικροοργανισµούς και θα έχουν αποστειρωθεί κατ’ ελάχιστο στους 121°C για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Αυτό θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον παραγωγό των υλικών για κάθε παρτίδα που θα 
χρησιµοποιείται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο πάροχος πρέπει να 
υποβάλλει στη ∆.Ε.Υ.Α.Λ. χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της µεθόδου βιοεξυγίανσης. 

4.2  Παράλληλα µε το χρονοδιάγραµµα θα υποβάλλει υπόµνηµα τυχόν ενεργειών που έχουν σχέση µε τις 
ανάγκες για την προετοιµασία και διαµόρφωση χώρων από την Υπηρεσία. 

4.3  Ο πάροχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης θα διαθέτει έναν ικανό διπλωµατούχο 
µηχανικό (ΠΕ), ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική εφαρµογή της µεθόδου όσο 
και για την παροχή οδηγιών για τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται για την επίτευξη του επιθυµητού 
αποτελέσµατος. 

4.4  Ο πάροχος θα αναλάβει µε δική του δαπάνη κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

4.5  Ο πάροχος θα αναλάβει µε δική του δαπάνη κάθε τυχόν υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την 
εφαρµογή της µεθόδου, σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση των ΕΕΛ, για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η εκπαίδευση καθώς και οι οδηγίες του προσωπικού της ∆ΕΥΑΛ στον 
τρόπο εφαρµογής της µεθόδου. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, τεχνική υποστήριξη 
καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρµογής της µεθόδου βιοενίσχυσης. Στο οικονοµικό τίµηµα της 
προσφοράς περιλαµβάνονται όλα τα παραπάνω. 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 
Κ.α.α. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ. 
Μυτιλήνης  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

38/16 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 4 

 
ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΕΕ ΣΣ   

  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η µέθοδος της βιοεξυγίανσης µε την χρήση µικροοργανισµών θα εφαρµοσθεί στις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) Μυτιλήνης της ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου στην θέση Καρά Τεπέ του ∆ήµου 
Λέσβου. 

Η περίοδος εφαρµογής - υλοποίησης - της µεθόδου έχει ορισθεί για χρονικό διάστηµα πέντε (5) 
µηνών, από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο πάροχος θα εκτελεί τα παραπάνω µε γνώµονα τον οικονοµικότερο και τεχνικά αρτιότερο τρόπο µε 
ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από οσµές, θορύβους κλπ και µε τήρηση όλων των περιβαλλοντικών 
όρων. 

Στην διάθεση και χρήση του αναδόχου είναι και η ισχύουσα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
(Ε.Π.Ο.) της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων  

Το αντικείµενο των αιτουµένων υπηρεσιών είναι πρωτίστως η µείωση της τελικώς παραγόµενης ιλύος 
από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας (Ε.Ε.Λ.) Μυτιλήνης της ∆.Ε.Υ.Α.Λ., και δευτερευόντως άλλα 
λειτουργικά οφέλη, µε τη µέθοδο της βιοεξυγίανσης - βιοενίσχυσης. 

2. ΣΤΟΧΟΙ 
2.1 ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• ∆ιατήρηση των ορίων εκροής σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους . 
• Μείωση της παραγόµενης τελικώς αφυδατωµένης ιλύος κατά τουλάχιστον 80% . 

 
2.2 ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 

• Βελτίωση της ποιότητας εκροής της µονάδας πέραν των προβλεποµένων από τους περιβαλλοντικούς 
όρους ορίων. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η εξάλειψη του φαινοµένου του αφρισµού τόσο στις 
δεξαµενές αερισµού αλλά κυρίως στις δεξαµενές τελικής καθίζησης. 

• Εξάλειψη τυχόν δυσάρεστων οσµών στα διάφορα τµήµατα επεξεργασίας των εγκαταστάσεων και του 
περιβάλλοντος χώρου. 

• Μείωση της κατανάλωσης του πολυηλεκτρολύτη αφυδάτωσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. 
 

3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι εταιρείες µε αντικείµενο την επεξεργασία και διαχείριση 
αποβλήτων και θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχο ιδιωτικό συµφωνητικό που θα αφορά στο 
συγκεκριµένο έργο. 
Οι εταιρίες θα πρέπει να έχουν εµπειρία και επιτυχή εφαρµογή της ανωτέρω περιγραφόµενης µεθόδου 
για τουλάχιστον 12 µήνες σε δυο εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων στην Ελλάδα, µε 
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δυναµικότητα εγκατάστασης άνω των 20.000 ισοδύναµων κατοίκων ή τουλάχιστον δυο 
εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πόλεις µε δυναµικότητα εγκατάστασης 
άνω των 20.000 ισοδύναµων κατοίκων, µε αποδεδειγµένες επιδόσεις µείωσης παραγόµενης ιλύος 
τουλάχιστον 80% .  
 
Η επιτυχής εφαρµογή της µεθόδου θα αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των επίσηµων φορέων, 
(∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, Κρατικές Επιχειρήσεις, ή Α.Ε. οι οποίες έχουν επίσηµα αναλάβει την λειτουργία 
των Ε.Ε.Λ.). Οι ξενόγλωσσες βεβαιώσεις θα έχουν επίσηµες µεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα. 
 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν τεχνική προσφορά στην οποία θα περιλαµβάνονται κατ' ελάχιστο: 

1.  Βεβαιώσεις εµπειρίας όπως αναφέρεται παραπάνω.  
Στις βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρεται: 

Ι.  ο ισοδύναµος πληθυσµός σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
ΙΙ.  παραγωγή αφυδατωµένης ιλύος το διάστηµα εφαρµογής της προτεινόµενης µεθόδου σε kgDS, 

εναλλακτικά δε, η επιτυγχανόµενη µείωση της παραγόµενης ιλύος θα αποδεικνύεται µε ιστορικά 
στοιχεία αντίστοιχων περιόδων παραγωγής ιλύος. Σε κάθε περίπτωση θα αναγράφεται το ποσοστό 
µείωσης της λάσπης. 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο, µε την οποία δεσµεύονται ότι 
αναλαµβάνουν ρητά την υποχρέωση διατήρησης των ορίων εκροής σύµφωνα µε τους 
περιβαλλοντικούς όρους και την µείωση της παραγόµενης τελικώς αφυδατωµένης ιλύος κατά 
τουλάχιστον 80%. 
 

3. ∆ελτία Ασφαλείας και δείγµα των πιστοποιητικών των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. Τα ∆ελτία 
Ασφαλείας (MSDS) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και θα υπογράφονται από τον παραγωγό. ∆εν θα 
είναι ζωικής προέλευσης, δεν θα περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς και θα έχουν 
αποστειρωθεί κατ’ ελάχιστο στους 121°C για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
 

4. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο, ότι τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της µεθόδου είναι ασφαλή για τον άνθρωπο. 
 

5. Βιογραφικό και αντίγραφο πτυχίου του Υπεύθυνου Μηχανικού της εφαρµογής της µεθόδου. 
 

6. Τεχνική περιγραφή του τρόπου εφαρµογής της µεθόδου παραλειποµένων µόνο των κατοχυρωµένων 
µε ευρεσιτεχνία στοιχείων και πληροφοριών, µε ρητή αναφορά των στοιχείων κατοχύρωσης. 
 

7. Τεχνικό φυλλάδιο ή έγγραφο της εταιρίας παραγωγής των πρωτογενών υλικών-τεχνολογίας µε 
παρουσίαση του προϊόντος. 
 

8. ∆ήλωση της Εταιρείας παραγωγής των βιολογικών υλικών, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτής µε την οποία δεσµεύονται για την διάθεσή τους για τα επόµενα τρία (3) 
τουλάχιστον έτη. 
 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά:  
I. Η ισχύς της προσφερόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

από πέντε (5) µήνες. 
II. Η δέσµευση του αναδόχου σχετικά µε τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση αστοχίας της 

εφαρµογής  
III. Ο τρόπος και η χρονική διάρκεια εκπαίδευσης του προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. στον χειρισµό 

της µεθόδου. Το κόστος περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. 
� Κάθε έντυπο ή άδεια ξένης Αρχής ή φορέα θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. 
� Κάθε άλλο στοιχείο ή έντυπο που κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου είναι χρήσιµο για την 

αξιολόγηση της προσφοράς 
� Η πληρότητα και επάρκεια της τεχνικής προσφοράς που κρίνεται από την αρµόδια επιτροπή της 

∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήµου Λέσβου είναι προϋπόθεση για την αποδοχή της οικονοµικής προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου. 

 
Πάροχος θα αναδειχθεί αυτός µε την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά µε την προϋπόθεση ότι θα 
πληροί τις επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές. 
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Ο πάροχος θα αµείβεται µόνο εφόσον ικανοποιούνται και οι δύο κύριοι στόχοι δηλαδή: 

• ∆ιατήρηση των ορίων εκροής σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
• Μείωση της παραγόµενης τελικώς αφυδατωµένης ιλύος κατά τουλάχιστον 80%. 

Η βεβαίωση επίτευξης του στόχου θα εκδίδεται ανά µήνα από την αρµόδια Επιτροπή 
παρακολούθησης της ∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήµου Λέσβου, οπότε θα υπολογίζεται ο µέσος όρος της µείωσης 
και θα συγκρίνεται µε τους κύριους στόχους. 

 
Εφόσον ο στόχος µείωσης της παραγόµενης ιλύος (<80%) δεν επιτευχθεί εντός του πρώτου µήνα 
λειτουργίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και παράλληλα εκπίπτει η εγγυητική του επιστολή. 
 
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν αν αποδεδειγµένα στην είσοδο των εγκαταστάσεων υπάρχουν τοξικές 
ενώσεις που έχουν έντονα βλαπτική ισχύ για τους παράγοντες της βιοενίσχυσης. Ο κάθε 
διαγωνιζόµενος θα πρέπει άµεσα να ενηµερώσει την ∆ΕΥΑΛ και σε συνεργασία µε αρµόδιους 
υπαλλήλους της ∆ΕΥΑΛ (κοινές δειγµατοληψίες) να προσδιορίσει τους παράγοντες αυτούς κατά 
είδος, συγκέντρωση και διάρκεια. Είναι αυτονόητο ότι οι παράγοντες αυτοί δεν µπορεί να είναι 
συνήθεις και να έχουν µικρές αποκλίσεις από τους µέσους όρους των ειδών που συνήθως 
συναντώνται στα αστικά λύµατα. 
 
ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ 
Ως αναφορά για τον υπολογισµό της συνήθως παραγόµενης ιλύος λαµβάνεται η τιµή των 0,4 κιλών 
ξηρών στερεών ανά κιλό εισερχόµενου στην εγκατάσταση COD, υπολογιζόµενη ως το γινόµενο της 
αθροιστικής ηµερήσιας παροχής επί την µέση συγκέντρωση COD, όπως µετράται εργαστηριακά. Η 
τιµή αυτή (0,4) λαµβάνεται από στατιστικά στοιχεία των ετών 2011, 2012 και 2013. Στην συνολική τιµή 
της παραγόµενης ιλύος θα προστεθεί και τυχόν αλγεβρική διαφορά της ποσότητας των στερεών (σε 
ξηρά στερεά) που ευρίσκεται αποθηκευµένη και σε λειτουργία στην βιολογική βαθµίδα της 
εγκατάστασης (δεξαµενές αερισµού και δεξαµενές τελικής καθίζησης). Οι µετρήσεις της παραγόµενης 
ιλύος σε βάρος ξηρών στερεών κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της βιοεξυγίανσης θα υπολογίζονται 
από τον αριθµό κάδων (χωρητικότητα κάδου 6 τόνοι) διατιθέµενης ιλύος που θα αποµακρύνονται 
ανά Ε.Ε.Λ., ενώ η ξηρότητα και η θεωρητικά αναµενόµενη ποσότητα µε βάση το εισερχόµενο 
οργανικό φορτίο θα µετρούνται από το εργαστήριο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι πέντε (5) µήνες. 
 

 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 
Κ.α.α. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ. 
Μυτιλήνης  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

38/16 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 5 

  
 

ΕΕ ΝΝ ∆∆ ΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   
  
  

 
 

 

  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΣΕ €) 
∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ €) 

1 

Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης (βιοεξυγίανσης) 
για µείωση της παραγόµενης 
ιλύος σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

Τεµ. 
(Μήνες) 

5 8.500,00 42.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 42.500,00 

Φ.Π.Α. 17% 7.225,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.725,00 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ. 
Μυτιλήνης  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

38/16 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 
 

ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΥΥ ΠΠ ΟΟ   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ   
 
 
 

  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΣΕ €) 
∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ €) 

1 

Εφαρµογή µεθόδου 
βιοενίσχυσης (βιοεξυγίανσης) 
για µείωση της παραγόµενης 
ιλύος σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

Τεµ. 
(Μήνες) 

5   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 17%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 

………………………………………………………… 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

Ο Προσφέρων 
 

 
 
 

 
 

(Ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
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