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Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 

 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη 

 Τ. 2310 359 775 - F. 2310 359 776 

Ε-mail: seitaridis@deyaph.gr   

ΤΙΤΛΟΣ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 87/2022 

Π/Υ 4.800,00 € (πλέον ΦΠΑ) 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙ

-ΣΜΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24 % 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Διαχείριση ιλύος ΕΕΛ 
Χορτιάτη 

100 τόνοι € 4.800,00 1.152,00 5.952,00 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗ CPVS 

1 
ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

5.000,00€ από 61-98-00-00 200.000,00€ το 2022 90513900-5: Υπηρεσίες 
διάθεσης ιλύος 

2 1.152,00€ από 54-00-29-24 194.490,79 € το 2022 

 

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 328 του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει στην προσφορά του να υποβάλλουν: 

1. Tεχνική περιγραφή του διαγωνιζόμενου για τον προσδιορισμό του τρόπου παροχής 

από μέρους του της προσφερόμενης υπηρεσίας με αναφορά στη μεθοδολογία 

επεξεργασίας (εφόσον εφαρμόζεται επεξεργασία), στον τρόπο μεταφοράς και τελικής 

διάθεσης της ιλύος και στις απαιτούμενες για την υλοποίησή του αδειοδοτήσεις 

(άδεια συλλογής & μεταφοράς, άδεια λειτουργίας και απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, ή ΠΠΔ των εγκαταστάσεων, ή και των χώρων αξιοποίησης 

κ.λπ. ) για το σύνολο της ποσότητας της ιλύος που περιλαμβάνεται στην προσφορά 

του διαγωνιζόμενου. Επίσης στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή θα αναφέρεται η 

δυνατότητα υποδοχής του χώρου αξιοποίησης και ο ρυθμός με τον οποίο ο Π.Υ. 

μπορεί να απομακρύνει την ιλύ. 

mailto:technical@deyaph.gr
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες συλλογής 

και μεταφοράς για την μεταφορά της ιλύος και την διάθεσή της στον τελικό χώρο διάθεσης, 

μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό προσκομίζοντας άδειες συλλογής και 

μεταφοράς με κωδικό ΕΚΑ 190805 (στις απαιτούμενες περιφέρειες) συνεργαζόμενης 

εταιρίας, με την προϋπόθεση να προσκομίσουν σχετικό έγκυρο συμφωνητικό συνεργασίας 

με την εν λόγω εταιρία. 

2. Αντίγραφα των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων ή ΠΠΔ, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη 

διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων: συλλογή, μεταφορά, προσωρινή 

αποθήκευση, αξιοποίηση ή και επεξεργασία και τελική διάθεση – ιλύος από την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων (με κωδικό ΕΚΑ 190805), καθώς και μετέπειτα 

φροντίδας των χώρων διάθεσης σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 ( ΦΕΚ 

1909Β/03 ). Αποδεικτικό καταχώρησης στο Μητρώο ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρο 13 ΚΥΑ ΗΠ 

50910/2727/03). 

3. Συμφωνητικά συνεργασίας του διαγωνιζόμενου με όλες τις επιχειρήσεις, στις 

εγκαταστάσεις των οποίων θα οδηγείται προς αξιοποίηση η ιλύς και τις οποίες ο 

διαγωνιζόμενος περιλαμβάνει στη Δήλωσή του σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 

δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. 

Στα συμφωνητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ποσότητες ιλύος για τις οποίες ο 

διαγωνιζόμενος θα συνεργασθεί με τις επιχειρήσεις που δηλώνει ως ανωτέρω και οι 

οποίες ποσότητες αθροιστικά (συμπεριλαμβανομένων και ποσοτήτων που 

αντιστοιχούν σε τυχόν εγκαταστάσεις του διαγωνιζόμενου) θα καλύπτουν το σύνολο 

της ποσότητας της ιλύος που περιλαμβάνεται στην Διακήρυξη και στην προσφορά του 

διαγωνιζόμενου. Παράλληλα, στα παραπάνω συμφωνητικά θα πρέπει να αναφέρεται 

ρητώς το χρονικό διάστημα που καλύπτει το συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο 

οφείλεται να είναι, κατ’ ελάχιστο, ίσο με την διάρκεια της σύμβασης. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΛΥΟΣ 

1. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος για την τήρηση των όρων διάθεσης ιλύος που του 

έχει θέσει ο φορέας διαχείρισης ιλύος. Οι επιπτώσεις μη τήρησης αυτών βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

2. Το κόστος διάθεσης βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

3. Απόρριψη της ιλύος σε σηµείο πέραν του επιτρεπόμενου, κατά νόµο, τόπου διάθεσης 

απαγορεύεται, και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

4. Σε περίπτωση που η ∆ΕΥΑ κριθεί ότι φέρει ευθύνη για τυχόν παράβαση των όρων της 

συµφωνίας που έχει γίνει από τον ανάδοχο και υποχρεωθεί σε καταβολή 

αποζημιώσεων ή έχει οποιεσδήποτε άλλες δυσμενείς επιπτώσεις, έχει δικαίωµα 

αγωγής κατά του αναδόχου για την κάλυψη οιασδήποτε ζηµίας που θα υποστεί από 

την παραπάνω τυχόν αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει πιστοποιητικό – βεβαίωση διαχείρισης ιλύος, 

εκδιδόμενο από το φορέα διαχείρισης, όπου θα αναγράφονται και οι ποσότητες ιλύος 

τις οποίες παρέλαβε από την ΕΕΛ Χορτιάτη και διαχειρίστηκε. 

6. Οι ποσότητες που παρέλαβε ο Ανάδοχος από την ΕΕΛ Χορτιάτη πρέπει να ταυτίζονται 

με τις ποσότητες που αναγράφονται στα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το 

φορέα διαχείρισης. 

7. Η ζύγιση θα γίνει σε σύστημα που θα υποδείξει η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη. Τα έξοδα 

ζύγισης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1. Η συλλογή (κλίνες ξήρανσης), φόρτωση και μεταφορά της ιλύος από την ΕΕΛ Χορτιάτη 

στον χώρο διάθεσης πραγματοποιείται από τον ανάδοχο με δικά του μέσα και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και όλες οι 

απαιτήσεις της οικείας νοµοθεσίας.  

2. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει άδεια συλλογής και μεταφοράς ιλύος από ΕΕΛ (µη 

επικίνδυνο στερεό απόβλητο µε κωδικό ΕΚΑ 19 08 05), εκδιδόμενο από την 

Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και από την περιφέρεια στην 
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οποία ευρίσκεται η μονάδα διάθεσης της ιλύος. Επιπτώσεις µη τήρησης αυτών 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζυγίζει κάθε δρομολόγιο που εκτελεί, σε εξοπλισμό 

κατόπιν έγκρισής του από τη ΔΕΥΑ. Η ΔΕΥΑ διατηρεί το δικαίωμα να παρίσταται στη 

διαδικασία ζύγισης. Τα έξοδα ζύγισης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

4. Ο ανάδοχος φροντίζει, µε αποκλειστικά δική του ευθύνη, να μεταφέρει την ιλύ στον 

τόπο διάθεσης, και µόνο εκεί. 

5. Το κόστος μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οποιοσδήποτε εξοπλισµός απαιτηθεί για τη συλλογή - φόρτωση – μεταφορά - επεξεργασία 

της ιλύος, θα προμηθευτεί από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη λειτουργία 

του. Η ∆ΕΥΑ δε φέρει καμιά ευθύνη για οποιουδήποτε είδους φθορά του εξοπλισμού του 

αναδόχου. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η εκτέλεση του αντικειμένου θα γίνει με απευθείας ανάθεση και διέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 328 του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 

ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
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οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 

του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των 

άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 

παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, 

της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής 

βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 

Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 

265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 

103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 

187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 

(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα 

εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 

323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

▪ στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές. 

▪ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της εταιρείας. 
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▪ στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

▪ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν ο αναθέτων φορέας:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

Β. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

σχετικής με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

- μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' 

του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 

αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλόλητας απαιτείται 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  
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3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

3.1 Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των 

ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

(Α΄75) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 / το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός  

1. φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του Άρθρου 2Α  

2. πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στα Άρθρα 2Β 

3.2 Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

3.2.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2Α  

1. Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία: 

(Α) Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του Άρθρου  2Α1:  

Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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(Β) Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του Άρθρου  2Α2: 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

περί του ότι έχουν ο εκπληρωθεί oι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα όσον  αφορά στην 

καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

περί του ότι έχουν ο εκπληρωθεί oι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα όσον  αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)  

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

3.2.2 Δικαιολογητικά  απόδειξης  κριτηρίων επιλογής του άρθρου 2.Β  

(α) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό 

3.2.3 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

Α. Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν:  

I. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος για Ανώνυμη 

Εταιρεία  
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II. Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 

νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου.  

 

Β. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 

4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 

ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους. 



 
 
 

Σελίδα 12 από 13 

 
 
 

4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα 

ακόλουθα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 87-2022 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Όπως ορίζεται στην πρόσκληση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ: 

ΑΦΜ:  

Δ.Ο.Υ:  

ΕΔΡΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

 

e-mail:  

ή να τα αποστείλει ηλεκτρονικά στο protokollo@deyaph.gr παρέχοντας τα ανωτέρω στοιχεία. 

 

4.1 Τα αποδεικτικά μέσα νομιμοποίησης σύμφωνα με άρθρο 3.2.3 

4.2 Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δηλώσεων 

Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της υπηρεσίας) ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας: 

1. φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του Άρθρου 2Α  

2. πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στο Άρθρο 2Β, 

Ή εναλλακτικά τα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) του άρθρου 3.2.1 ως 3.2.2 

mailto:protokollo@deyaph.gr
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4.3 Τεχνικά στοιχεία  που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σύμφωνα  με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 

4.4 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι: 

i. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

ασφαλή μεταφορά της ιλύος στον τόπο διάθεσης, και µόνο εκεί, όπως προβλέπεται 

από τις κείµενες νομοθετικές διατάξεις. 

ii. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης θα εναποθέτει την ιλύ σε τόπο διάθεσης 

εγκεκριμένο από το νόµο, και µόνο εκεί, και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

τήρηση των όρων που του έθεσε ο φορέας διάθεσης. 

iii. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον 

αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας 

4.5. Συμπληρωμένη και σφραγισμένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ημερομηνία για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται το ένα έτος από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη με κανένα τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται 

αναπροσαρμογή των τιμών. 

Ασβεστοχώρι, 30/05/2022 

Ο συντάξας 

 

Σεϊταρίδης Θωμάς 

Χημικός Μηχανικός 

Ο Γενικός Διευθυντής   

 

Δαφέρμος Σαράντος 

 


