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Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία µε την ΕΥΑΘ στο 
επιχειρηµατικό πεδίο της «Αξιοποίησης της αποθηκευµένης ιλύος της ΕΕΛΘ 
που έχει παραχθεί στο διάστηµα 2006-2011 αλλά και της καθηµερινά 
παραγόµενης ιλύος που µέρος ή στο σύνολό της δύναται να υποστεί θερµική 
ξήρανση στην µονάδα θερµικής ξήρανσης που έχει κατασκευαστεί στην 
ΕΕΛΘ» και καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να υποβάλουν πρόταση 
συνεργασίας µε την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Η παρούσα διαδικασία διεξάγεται ως εξής:  

1ο Στάδιο: Προεπιλογή Ενδιαφεροµένων 

Αρχικά καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής όλοι όσοι διαθέτουν 
προσόντα που προβλέπονται στην παρούσα, ενώ ακολουθεί προεπιλογή 
ενδιαφεροµένων.   

2ο Στάδιο: Τελική αξιολόγηση προεπιλεγέντων του 1ου σταδίου 

Πρόσκληση για συµµετοχή στην κυρίως διαδικασία και υποβολή αναλυτικής 
επιχειρηµατικής πρότασης συνεργασίας µόνο από εκείνους που έχουν 
προεπιλεγεί.  

 

Το πρώτο (1ο) στάδιο της διαδικασίας θα διεξαχθεί την 18  Ιανουαρίου      
2013, ηµέρα  Παρασκυεή   και  ώρα 10 π.µ.  στα  γραφεία  της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  
Εγνατία 127,  7ος όροφος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΕΥΑΘ έχει καταστατική δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

εκµετάλλευσης των προϊόντων της επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και πώλησης ηλεκτρικής 

ενεργείας. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η Εταιρία δύναται µεταξύ άλλων να 

συνιστά εταιρίες ή κοινοπραξίες ή να συµµετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή 

εκτός Ελλάδος. 

Από το 2002, όταν η ΕΥΑΘ παρέλαβε την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛΘ) 

προς χρήση από την ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, η εγκατάσταση δεν είχε την υποδοµή διαχείρισης 

της ηµερήσιας παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος η οποία µεταφέρονταν στο ΧΥΤΑ 

Ταγαράδων, διαδικασία που συνεχίσθηκε αδιαλείπτως µέχρι το Φεβρουάριο του 2006. 

Μετά από τη διακοπή αποδοχής αφυδατωµένης ιλύος στο ΧΥΤΑ Ταγαράδων (01.02.2006) 

από το Σύνδεσµο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, η ιλύς συσσωρεύεται προσωρινά εντός του 

χώρου της Εγκατάστασης µετά από επεξεργασία µε την προσθήκη σκόνης υδρασβέστου 

[Ca(OH)2], σε αναλογία 10% κατά βάρος της αφυδατωµένης ιλύος, µε στόχο την 

υγιεινοποίησή της.  

Η συνολική ποσότητα ιλύος που βρίσκεται προσωρινά αποθηκευµένη στην ΕΕΛΘ ανέρχεται 

σε 260.000 τόνους περίπου.  

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος διαχείρισης της ιλύος έχει κατασκευαστεί από το 

∆ηµόσιο µονάδα θερµικής ξήρανσης της παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος (παράγονται 

150 τόνοι ιλύος/ηµέρα µε 80% υγρασία περίπου). Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί 

και από τις αρχές του 2012 λαµβάνει χώρα η δοκιµαστική-αποδοτική λειτουργία της µονάδας 

µε το πέρας της οποίας εντός του 2013 η ευθύνη λειτουργίας της νέας µονάδας θα ανήκει 

στην ΕΥΑΘ. Το προϊόν της µονάδας θερµικής ξήρανσης διαθέτει υγρασία σε ποσοστό 8% 

περίπου.  

Η διαχείριση, αξιοποίηση της παραγόµενης ιλύος στην ΕΕΛΘ περιλαµβάνει κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές, οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνιστώσες και η αντιµετώπισή του 

εντάσσεται στην ευρύτερη περιβαλλοντική, ενεργειακή, επιχειρηµατική και αναπτυξιακή 

πολιτική της ΕΥΑΘ.  

Αναλυτικότερα, η αποθηκευµένη ιλύς στην ΕΕΛΘ αλλά και η καθηµερινά παραγόµενη, δεν 

αποτελούν µόνο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί από την εταιρεία αλλά παράλληλα 

προσδιορίζουν νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες επιχειρηµατικής αξιοποίησης του εν λόγω 

προϊόντος είτε ως Εδαφοβελτιωτικό, Λίπασµα µετά από σχετική επεξεργασία είτε κατά πολύ 

περισσότερο για τη παραγωγή ενέργειας µετά από την καύση του.   
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Επιχειρηµατικές δραστηριότητες αξιοποίησης της παραγόµενης ιλύος στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) ενώ στην Ευρώπη και διεθνώς υφίστανται και σε σηµαντικό 

βαθµό υλοποιούνται, στην Ελλάδα δεν έχουν υλοποιηθεί σε κλίµακα που έστω προσεγγίζει 

την αντίστοιχη κλίµακα της ΕΥΑΘ. Τονίζεται ότι η µέθοδος της θερµικής ξήρανσης της ιλύος 

αποτελεί πράγµατι ένα περαιτέρω βήµα επεξεργασίας της αφυδατωµένης ιλύος αλλά από 

µόνη της, χωρίς περεταίρω αξιοποίηση του προϊόντος, δεν αποτελεί οριστική λύση ενώ η 

απλή διάθεση του εν λόγω προϊόντος δεν προσδίδει επιχειρηµατική αξία.   

Προκειµένου να αναπτύξουµε την εν λόγω επιχειρηµατική δραστηριότητα ζητείται προς κάθε 

ενδιαφερόµενο να υποβάλλει πρόταση επιχειρηµατικής συνεργασίας µε την εταιρεία µας µε 

στόχο την αξιοποίηση τόσο της αποθηκευµένης ιλύος όσο και της καθηµερινά παραγόµενης 

στην ΕΕΛΘ. Η εν λόγω πρόταση κατά προτεραιότητα θα περιλαµβάνει την δηµιουργία 

εταιρείας µεταξύ της ΕΥΑΘ και ενδιαφερόµενων επενδυτών για την υλοποίηση του 

παραπάνω σκοπού. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΑΘ µε την προτεινόµενη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα καλέσει 

υποψήφιους ενδιαφερόµενους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία 

µε την ΕΥΑΘ στο επιχειρηµατικό πεδίο της «Αξιοποίησης της Αποθηκευµένης ιλύος στην 

ΕΕΛΘ που έχει παραχθεί στο διάστηµα 2006-2011 αλλά και της καθηµερινά παραγόµενης 

ιλύος που µέρος ή στο σύνολό της δύναται να υποστεί θερµική ξήρανση στην µονάδα 

θερµικής ξήρανσης που έχει κατασκευαστεί στην ΕΕΛΘ» 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων διαχείρισης, αξιοποίησης είναι: 

1. Επιχειρηµατική και Οικονοµική επάρκεια του ενδιαφερόµενου 

2. Τεκµηρίωση κατοχής τεχνογνωσίας και εφαρµογής αυτής στην αξιοποίηση ιλύος από 

ΕΕΛ  

3. Ανάλυση πλεονεκτηµάτων της προσφερόµενης λύσης µε βάση την υφιστάµενη διεθνή 

και εθνική εµπειρία. 

4. Ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την εξεταζόµενη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

5. Ωριµότητα εφαρµογής της προτεινόµενης τεχνολογίας στην εξεταζόµενη περίπτωση   

6. Προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα και φάσεις υλοποίησης της προτεινόµενης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

7. Επιχειρηµατικό σχέδιο της προτεινόµενης συνεργασίας 
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8. Αναλυτική πρόταση συνεργασίας µε την ΕΥΑΘ για την ανάπτυξη της εξεταζόµενης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   

Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων, θα διενεργηθεί από Επιτροπή της εταιρείας 

µας που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και η οποία θα εισηγηθεί για την επιλογή της πλέον 

συµφέρουσας για την ΕΥΑΘ υποβληθείσας πρότασης.  

Η ΕΥΑΘ, σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται να αναστείλει, ή να ακυρώσει την όλη 

διαδικασία, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση από τους ενδιαφερόµενους που θα 

υποβάλλουν προτάσεις.  

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 

Για παροχή διευκρινήσεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον τακτικό 

υπάλληλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Αγγέλου, τηλ. 2310 966 746, 6949 720732. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» είναι: η διαδικασία που ξεκίνησε µε τη 

δηµοσίευση της παρούσας και σκοπό έχει την αναζήτηση και αξιολόγηση προτάσεων 

«Αξιοποίησης της αποθηκευµένης ιλύος στην ΕΕΛΘ που έχει παραχθεί στο διάστηµα 2006-

2011 αλλά και της καθηµερινά παραγόµενης ιλύος που µέρος ή σύνολό της δύναται να έχει 

υποστεί θερµική ξήρανση στην µονάδα θερµικής ξήρανσης που έχει κατασκευαστεί και 

λειτουργεί στην ΕΕΛΘ»  

«Ενδιαφερόµενος» είναι: κάθε Φυσικό, ή Νοµικό Πρόσωπο, Σύµπραξη, ή Κοινοπραξία που 

έχει ζητήσει, ή έχει λάβει το Τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης. 

«Υποψήφιος» είναι: κάθε Φυσικό, ή Νοµικό Πρόσωπο, ή Ένωση Προσώπων που έχει 

υποβάλλει πρόταση στην συγκεκριµένη κλήση ενδιαφέροντος. 

«Εκπρόσωπος» είναι: το πρόσωπο που εκπροσωπεί νοµίµως τον Υποψήφιο σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στην παρούσα. 

 «Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότασης, ή ΕΑΠ» είναι: η Επιτροπή που θα ορισθεί µε 

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. η οποία θα προβεί στην αποσφράγιση 

και αξιολόγηση των υποβληθέντων επιχειρηµατικών προτάσεων και θα εισηγηθεί σχετικά. 

«Πρόταση» είναι: ο φάκελος ενδιαφέροντος τον οποίο θα υποβάλλουν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. οι 

Υποψήφιοι. 

«Προσωρινά αποθηκευµένη ιλύς» είναι: το προϊόν της µονάδας ασβεστοποίησης 

αφυδατωµένης ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, 

Σίνδος), µε 10% υδράσβεστο - Ca(OH)2  και µε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που περιγράφονται στην παρούσα ή είναι διαθέσιµα προς εξέταση από τους υποψηφίους 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Η ποσότητα της ιλύος που βρίσκεται στην ΕΕΛΘ 

υπολογίζεται σε 260.000 τόνους περίπου.   

« Αφυδατωµένη ιλύς» είναι: Το καθηµερινά παραγόµενο προϊόν της µονάδας αφυδάτωσης 

ιλύος της ΕΕΛΘ. Η αφυδατωµένη ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία των λυµάτων 

στην ΕΕΛΘ και µετά την έξοδο από τις ταινιοφιλτρόπρεσσες, χαρακτηρίζεται ως «στερεό µη 

επικίνδυνο απόβλητο» σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ άρθρου 17, Κεφάλαιο 19 της ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». Κατατάσσεται στην Κατηγορία 19 µε 

τον κωδικό: 19 08 05 «λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων» - Ευρωπαϊκός 

Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), Απόφαση 2001/118/ΕΚ. Στον Πίνακα που ακολουθεί 
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παραθέτουµε ποιοτικά χαρακτηριστικά των µετρούµενων παραµέτρων στην ιλύ, ενδεικτικά 

ως µέσο όρο από αναλύσεις των τελευταίων ετών    

                 

Χαρακτηριστικά αφυδατωµένης ιλύος στην ΕΕΛΘ 

Βαρέα µέταλλα mg/kg ξηράς ουσίας 

Ε.Ε.Λ.Θ 

Fe 17404 
Cu 243 
Zn 1093 
Ni 32 
Cd 5 
Pb 58 
Hg 3 
As 9 
Mn 371 

Cr ολ. 66 
Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά 
pH 7,46 

pH ασβεστοποιηµένης ιλύος 12,72* 
% στερεά 19,1 

% στερεά ασβεστοποιηµένης ιλύος 31,8 
%εξαερ. Στερεά 14 

%εξαερ. στερεά ασβεστοποιηµένης ιλύος 8 
Μικροβιολογικές παράµετροι αφυδατωµένης ιλύος 

1.  Ολικά κολοβακτ./gr 1,5*106 
2.  Κοπρανώδη κολοβακτ./gr 4,0*105 

3.  Εντερόκοκκοι/gr 1,5*104 
Μικροβιολογικές παράµετροι ασβεστοποιηµένης ιλύος (αµέσως µετά την 

ασβεστοποίηση) 
1.  Ολικά κολοβακτ./gr < 3 

2.  Κοπρανώδη κολοβακτ./gr < 3 
3.  Εντερόκοκκοι/gr < 3 

*Μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια αποθήκευσης 

Η καθηµερινή παραγωγή αφυδατωµένης ιλύος ανέρχεται στους 150 τόνους προϊόντος µε 

80% υγρασία περίπου.  

 «Ξηραµένη ιλύς» είναι: το προϊόν της µονάδας ξήρανσης αφυδατωµένης ιλύος της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος). Το προϊόν που 

προκύπτει από τη µονάδα ξήρανσης έχει 8% υγρασία περίπου.  

«Επιχειρηµατική Αξιοποίηση»: Η διάθεση της αποθηκευµένης, αφυδατωµένης, ξηραµένης 

ιλύος, σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις, όρους και περιορισµούς, σε µονάδα 

εκµετάλλευσής της ενδεικτικά µπορεί να είναι ως:  

1. καύσιµο σε τσιµεντοβιοµηχανίες, σε θερµοηλεκτικά εργοστάσια,  

2. σε βιοµηχανίες οικοδοµικών υλικών,  

3. σε εγκαταστάσεις κοµποστοποίησης,  
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4. για αποκαταστάσεις εδαφών,  

5. ως πρόσµικτο λιπασµάτων για εφαρµογή σε καλλιέργειες  

6. κάθε άλλη µέθοδος αξιοποίησης κατάλληλα αδειοδοτηµένης  

«Επένδυση» είναι: το σύνολο των έργων/επενδυτικών δαπανών, οι οποίες θα 

πραγµατοποιηθούν για την υλοποίηση της υποβαλλόµενης πρότασης επιχειρηµατικής 

αξιοποίησης της ιλύος.  
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1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛΘ 

1.1. Αντικείµενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 

Αντικείµενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος είναι η επιχειρηµατική αξιοποίηση της ιλύος της  

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 

1. που είναι ήδη αποθηκευµένη, στο χώρο της ΕΕΛΘ, συνολικής ποσότητας περί 
τους 260.000 τόνους,  

2. που παράγεται καθηµερινά µετά την διαδικασία αφυδάτωσης (προϊόν µε ποσοστό 
80% υγρασία περίπου) και που αυτή την στιγµή στο σύνολό της υφίσταται 
θερµική ξήρανση (προϊόν µε ποσοστό 8% υγρασία και ποσότητας 30-40 τόνους 
περίπου. 

µε την υποβολή τεχνοοικονοµικών προτάσεων επιχειρηµατικής συνεργασίας, οι οποίες να 

διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά ορθή και επιχειρηµατικά βέλτιστη αξιοποίηση της ιλύος της 

ΕΕΛΘ καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής, και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

Κύριος στόχος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι, η µέσω της παρούσης διαδικασίας, επιλογή 

κατάλληλης εταιρείας ή οµάδας εταιρειών που δύναται να συµπράξει µαζί της µε στόχο την 

επιχειρηµατική εκµετάλλευση της ιλύος που είτε είναι προσωρινά αποθηκευµένη στην ΕΕΛΘ 

όσο και µε αυτή που παράγεται µετά την επεξεργασίας της θερµικής ξήρανσης που λαµβάνει 

χώρα από τις αρχές του 2012.  

1.2.  Ταυτότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. – Εταιρική ∆ραστηριότητα 

Η Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 (Ν. 2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 248/2.11.1998). Σύµφωνα µε 

το άρθρο 1 παρ. 3 του καταστατικού της, η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 18 

έως 27 του Ν. 2937/2001, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999, του κ.ν. 2190/1920 περί 

ανωνύµων εταιριών και συµπληρωµατικά του α.ν. 1563/1939, του ν.δ. 787/1970, του Π.∆. 

156/1997 και Π.∆. 157/1997. 

Ως ανώνυµη εταιρία, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί 

ανωνύµων εταιριών, σύµφωνα δε µε το άρθρο 44 του καταστατικού της, ορίζεται ότι για όσα 

θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και ερµηνευτικά 

οι διατάξεις του Ν. 2937/2001, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999, του κ.ν. 2190/1920 και του 

άρθρου 20 του Ν. 2651/1998, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν. 

Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 

41913/06/Β/98/32, η δε διάρκειά της ορίσθηκε σε ενενηνταεννέα (99) έτη από την 3η 
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Νοεµβρίου 1998 δηλ. µέχρι την 3η Νοεµβρίου 2097. Η Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ και µετά την εισαγωγή 

των µετοχών της στο ΧΑΑ εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001, ο 

οποίος αποτελεί το ειδικό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αλλά και από τον κ.ν. 2190/20 

όπως ισχύει, ως προς τα θέµατα µε τα οποία δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση.  

 

Η έδρα της Εταιρίας είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και η διοίκησή της στεγάζεται σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις επί της οδού Εγνατίας 127.  

 

Στους σκοπούς της Εταιρίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του καταστατικού της, 

περιλαµβάνονται:  

• Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η µελέτη, κατασκευή, 

εγκατάσταση, λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και 

ανανέωση συστηµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα 

αυτά, συµπεριλαµβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, 

µεταφορά, διανοµή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόµενων 

υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, 

µεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως 

λυµάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανοµή, διάθεση και διαχείριση των 

προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.  

• Η πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 

του καταστατικού.  

• Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως µέσω των δικτύων 

ύδρευσης ή αποχέτευσης .  

• Η παραγωγή, ιδίως µε την εκµετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, 

φράγµατα, υδραγωγεία και αγωγούς και µε την εκµετάλλευση των προϊόντων της 

επεξεργασίας λυµάτων (βιοαερίου), καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενεργείας.  

 

Η περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. καθορίζεται από το νόµο 2937/2001 (άρθρο 26). Το 

δίκτυο ύδρευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των δήµων Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, 

Αµπελοκήπων, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Πολίχνης, Εύοσµου Σταυρούπολης, 

Μενεµένης, Ελευθέριου - Κορδελιού, Τριανδρίας, Πανοράµατος, Ρεντζικίου, Πυλαίας και της 

Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. 

Η Ε.Υ.Α.Θ. έχει πρόσφατα επεκτείνει την περιοχή δραστηριότητάς της στον τοµέα της 

ύδρευσης στους ∆ήµους Ευκαρπίας, Ωραιοκάστρου, Πεύκων και Πυλαίας. 
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Το δίκτυο αποχέτευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των δήµων Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, 

Αµπελοκήπων, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Πολίχνης, Εύοσµου, 

Μενεµένης, Πυλαίας, Ιωνίας, Ωραιοκάστρου, Ελευθέριου - Κορδελιού, Τριανδρίας, 

Πανοράµατος, Ευκαρπίας, Μηχανιώνας, Καλοχωρίου, Θέρµης και Φιλύρου.  

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα της παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές που εκτείνεται η δραστηριότητά της που είναι: 

α) Για την ύδρευση: Το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης µε το ∆ήµο Πανοράµατος 

και τη Βιοµηχανική Περιοχή. Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών της, η Ε.Υ.Α.Θ.  

Α.Ε. διαθέτει σήµερα κατά µέγιστο, τα 295.000 m3   και κατ’ ελάχιστον τα 240.000 m3  νερού, 

ηµερησίως. 

β) Για την αποχέτευση: Η περιοχή που εκτείνεται από τον Αξιό ποταµό, τα υψώµατα του 

Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης µέχρι τις Τουριστικές περιοχές, ενώ µέση 

επεξεργασία λυµάτων 180.000 m3/ηµέρα.   

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επικεντρώνει την προσπάθεια της στο να λειτουργεί, να συντηρεί, να 

ανακαινίζει, να µειώνει τις διαρροές και να βελτιώνει τα υφιστάµενα δίκτυα (για τα οποία έχει 

µόνο τη χρήση, αφού αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων) ώστε να 

παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους καταναλωτές της και µε την υποχρέωση να τηρεί την 

εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις απαιτήσεις για την 

ποιότητα νερού και τη διαχείριση των αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. 

 

1.3.  Περιγραφή ∆ικτύων και Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Για την υδροδότηση των παραπάνω περιοχών, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει εγκαταστάσεις που 

περιλαµβάνουν έργα υδροληψίας, εξωτερικά υδραγωγεία µε τις γεωτρήσεις και τους 

αγωγούς µεταφοράς, αντλιοστάσια, δεξαµενές, δίκτυο διανοµής και υδρόµετρα. Το συνολικό 

µήκος των αγωγών του ∆ικτύου ύδρευσης είναι 2.200 χιλιόµετρα περίπου,  ενώ ο συνολικός 

αριθµός των εγκατεστηµένων υδροµέτρων της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι περίπου 510.000.  

Αντίστοιχα για την κάλυψη των αναγκών αποχέτευσης, η ΕΥΑΘ διαθέτει ένα σύνολο αγωγών 

αποχέτευσης περίπου 1.900 χιλιοµέτρων.   

Αναλυτικότερη περιγραφή των υφιστάµενων υποδοµών δικτύων και εγκαταστάσεων 

περιλαµβάνονται στο σχετικό Πληροφοριακό Τεύχος που θα παραδοθεί στους 

ενδιαφεροµένους που θα προεπιλεγούν κατά το πρώτο (1ο) στάδιο της τρέχουσας 

∆ιαδικασίας. 
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1.4. Επιφυλάξεις της Εταιρείας 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν δεσµεύεται για την τελική επιλογή Υποψηφίου, ή υπογραφή της Σύµβασης 

υλοποίησης της τελικής πρότασης που θα επιλεγεί και διατηρεί το δικαίωµα να προβεί, ή όχι 

σε Σύµβαση, να µαταιώσει, να αναβάλει, ή να επαναλάβει τη ∆ιαδικασία µε τους ίδιους, ή 

τροποποιηµένους όρους, ή και να προχωρήσει κατά οιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο ή, αν το 

αποτέλεσµα κριθεί ασύµφορο, να προσφύγει στη διαδικασία της ανάθεσης µε 

διαπραγµάτευση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς εξ αυτού του λόγου να 

έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αµοιβής, ή αποζηµίωσης στους υποψηφίους, ή / 

και σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος. 

 

1.5. Το χρονοδιάγραµµα και φάσεις υλοποίησης της Επένδυσης  

Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα και οι φάσεις υλοποίησης της Επένδυσης, προτεινόµενες 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθώς και ο βαθµός αξιοπιστίας του αποτελεί κρίσιµο 

στοιχείο της Τεχνοοικονοµικής Πρότασης των Υποψηφίων που θα υποβληθεί στο 2ο στάδιο 

της ∆ιαδικασίας. 
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2.    ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ένωση 

προσώπων που εδρεύουν στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη Μέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, καθώς και σε Κράτη που έχουν συνάψει 

διµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων 

και τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης και έχουν αποδεδειγµένη 

εµπειρία σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες συναφείς µε τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος. 

Οι Υποψήφιοι, που θα λάβουν µέρος στη ∆ιαδικασία, και που περιλαµβάνουν περισσότερα 

του ενός µέλη (εταιρίες), δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να συµµετάσχουν σε αυτή παρά µόνο απαιτείται η κοινή ∆ήλωση συνεργασίας 

του συνόλου των συµµετεχόντων στο επιχειρηµατικό σχήµα του κάθε Υποψηφίου.   

Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του, έναν 

εκπρόσωπο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασµό του σε όλες τις σχέσεις του Υποψηφίου µε 

την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ο "Εκπρόσωπος" ). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελείται από 

περισσότερα από ένα Μέλη, ο Εκπρόσωπος διορίζεται υποχρεωτικά συµβολαιογραφικά και 

από κοινού από όλα τα Μέλη. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία 

διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας µε τον Εκπρόσωπο καθώς και τον επιθυµητό τρόπο 

επικοινωνίας του µε τη Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (δηλ. µε επιστολή, µε φαξ ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου). Προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων, 

εταιρείες και συνδεδεµένες εταιρείες αυτών κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του Ν. 

2190/1920, όπως ισχύει, που είναι Μέλη ενός Υποψηφίου, δεν µπορούν να συµµετέχουν σε 

περισσότερους από έναν Υποψήφιο.  

Στη ∆ιαδικασία δεν γίνονται δεκτοί και συνεπώς απορρίπτονται οι υποψηφιότητές τους: 

(α) Όσοι    βρίσκονται    σε    πτώχευση,    εκκαθάριση,    αναγκαστική    διαχείριση    ή, 

προκειµένου περί αλλοδαπών προσώπων, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από την εθνική 

νοµοθεσία του κράτους προέλευσης του 

(β) Όσοι έχουν διαπράξει ή υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, 

που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Επί νοµικών 

προσώπων πρέπει να µην συντρέχει η περίπτωση αυτή στους νοµίµους εκπροσώπους 

και τους διοικούντες αυτό µε βάση το καταστατικό του νοµικού προσώπου ή ισοδύναµο 
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έγγραφο. Ως αδικήµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική διαγωγή νοούνται η 

υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δωροδοκία και η 

δόλια χρεοκοπία και επιπλέον: 

(β.1)  η συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.). 

(β.2)  η δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (2) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου Ε.Κ. 

(β.3)  η απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ε.Κ. 

(β.4)  η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου Ε.Κ., της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

(γ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

(δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και 

τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική 

νοµοθεσία. 

(ε) Όσοι    είναι    ένοχοι    ψευδούς   δηλώσεως,    ή   παραλείψεως   υποβολής   των πληροφοριών 

που απαιτούνται. 

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον κάθε 

συµµετέχοντα στη ∆ιαδικασία (Υποψήφιο) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

Η εν λόγω δήλωση, θα είναι συνταγµένη στην Ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύεται 

από νόµιµη µετάφραση στην ελληνική.  

Επιπλέον των παραπάνω, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

1. Η Ε.Α.Π. έχει το δικαίωµα να απορρίψει, πλήρως αιτιολογηµένα, µία, ή περισσότερες ή, και όλες 

τις Προτάσεις ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται η ∆ιαδικασία. 

2. Πρόταση Υποψηφίου, η οποία είναι αόριστη, ή δεν µπορεί να εκτιµηθεί, ή περιέχει ελλιπή, ή 

ανακριβή στοιχεία, ή δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας απορρίπτεται. 

3. Η απόρριψη Πρότασης δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης για τον Υποψήφιο. 
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3. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

3.1.  Εµπιστευτικότητα 

Όλα τα στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, σχέδια και προδιαγραφές και κάθε υλικό που 

διατίθεται από την Ε.Υ.Α.Θ. στους Υποψήφιους που έχουν προεπιλεγεί κατά τα 1ο στάδιο της 

∆ιαδικασίας, ή περιέχεται σε γνώση τους και αντίστροφα καθ’ όλη την διάρκεια της 

∆ιαδικασίας, παραµένουν εµπιστευτικά και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους 

(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη σύµφωνη γνώµη και εξουσιοδότηση Ε.Υ.Α.Θ./Υποψηφίων  

αντίστοιχα, εκτός και εάν αυτό επιβάλλεται από το νόµο, ή από κάποια υπεύθυνη νοµική 

αρχή µε αντίστοιχη δικαιοδοσία. 

Αναλυτικότερα, οι Υποψήφιοι που θα προκριθούν από το 1ο στάδιο της ∆ιαδικασίας θα 

υπογράψουν µαζί µε την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σύµβαση τήρησης εµπιστευτικότητας.   

 

3.2.  Οι δαπάνες της ∆ιαδικασίας 

Η συµµετοχή στη ∆ιαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψήφιου, ο οποίος εξ΄ αυτού και µόνο 

του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. 

 

3.3.  Η γλώσσα της ∆ιαδικασίας   

Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

που θα περιλαµβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και επιχειρηµατικές 

επάρκειας, καθώς και τα έγγραφα που θα περιλαµβάνονται στο φάκελο Πρότασης, θα είναι 

συνταγµένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα πλην αυτών που ορίζονται σε άλλο σηµείο της 

Πρόσκλησης, διαφορετικά.  

Όλα τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τους 

Υποψηφίους στην παρούσα ∆ιαδικασία θα είναι νόµιµα επικυρωµένα. 

∆εν απαιτείται η µετάφραση των πληροφοριακών στοιχείων (ΡROSΡΕCΤUS) που θα 

περιληφθούν στους φακέλους πρότασης και θα αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα των 

Υποψηφίων, εφ’ όσον υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 
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3.4. ∆ιάθεση του Αναλυτικού Τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και Πληροφοριακού Τεύχους - Παροχή πληροφοριών και 
διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την παρούσα Πρόσκληση, από το Τµήµα 

Προµηθειών της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Τσιµισκή 98, 8ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

(αρµόδια: Ελένη Παχατουρίδου, τηλέφωνο: 2310 966 968) µέχρι και την λήξη της 

προθεσµίας υποβολής του 1ου Σταδίου των προτάσεων ενδιαφέροντος. 

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν την παρούσα Πρόσκληση από την 
ιστοσελίδα της εταιρείας και συγκεκριµένα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
(http://www.eyath.gr/misc/axiopoiisi_ilios.pdf). 

Η προθεσµία ορίζεται στις τριάντα (30) ηµέρες από την ∆ηµοσίευση της Παρούσης 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστηµα, µέχρι και στο διπλάσιο, είτε 

αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτηµα των Υποψηφίων.    

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα, κατά το 1ο στάδιο της διαδικασίας, να 

επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ (Σίνδος) σε σχέση µε το προς ανάθεση 

αντικείµενο, για να λαµβάνουν γνώση επί τόπου των συνθηκών καθώς και δειγµάτων της 

ιλύος, µετά από σχετική συνεννόηση (τηλ 6957-830877 Κος Κώστας Κωτούλας) κατά τις 

εργάσιµες µέρες και ώρες.  

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου (ελέγχου των δικαιολογητικών και αποδεικτικών 

χρηµατοοικονοµικής, τεχνικής ικανότητας) το σύνολο των υποψηφίων κατά το εν λόγω 

στάδιο ενηµερώνεται για το αποτέλεσµα της προεπιλογής, ενώ οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι 

δύναται να παραλάβουν σχετικό Πληροφοριακό Τεύχος µέχρι και την δέκατη (10η) ηµέρα 

πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής των τεχνοοικονοµικών προτάσεων κατά το 2ο 

Στάδιο της διαδικασίας, από το Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Τσιµισκή 98, 8ος 

όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδια: Ελένη Παχατουρίδου, τηλέφωνο: 

2310 966 968), κατόπιν αιτήµατός τους.   

Η προθεσµία υποβολής των τεχνοοικονοµικών προτάσεων ορίζεται σε εξήντα (60) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της γνωστοποίησης του αποτελέσµατος της 

προεπιλογής των Υποψηφίων του 1ου Σταδίου από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Η Ε.Υ.Α.Θ δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστηµα, µέχρι και στο διπλάσιο, είτε 

αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτηµα των Υποψηφίων.    

Οι Υποψήφιοι προκειµένου να παραλάβουν το Πληροφοριακό Τεύχος θα πρέπει: 
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• Να υπογράφουν Σύµβαση Τήρησης Εµπιστευτικότητας. Η εξουσία του υπογράφοντος 

θα πρέπει να αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο. 

• Να γνωστοποιούν στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το φυσικό πρόσωπο, µέσω του οποίου θα 

γίνεται η επικοινωνία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µε τους Υποψήφιους, µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής της Πρότασης, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας, ήτοι 

διεύθυνση, τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, και αριθµό FAX, καθώς και διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Οι ενδιαφερόµενοι, υποψήφιοι, µπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως 

διευκρινίσεις για το περιεχόµενο του Πληροφοριακού Τεύχους καθώς και για ότι όποιο άλλο 

στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µέχρι και την έκτη (6η) ηµέρα πριν από 

την λήξη της προθεσµίας υποβολής της Αναλυτικής. Πρότασης (2ο Στάδιο).  

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 

και σε όλους τους ενδιαφερόµενους που θα το ζητήσουν εγγράφως ή µέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος. Η αποστολή των εγγράφων ή 

µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαντήσεων εκ µέρους της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα 

πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι δύο (2) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκπνοή 

της Ηµεροµηνίας Υποβολής του δεύτερου (2ου)  Σταδίου, και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί 

εγγράφως ή σε ηλεκτρονική µορφή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τουλάχιστον έξη (6) 

ηµερολογιακές µέρες πριν από την εκπνοή της Ηµεροµηνίας Υποβολής. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα αξιολογήσει τα αιτήµατα για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων 

πληροφοριών και θα απαντήσει, είτε εγγράφως είτε µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε 

όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συµβάλλει στη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων και την 

αρτιότερη υποβολή των Φακέλων των Προσφορών.  

Οι ενδιαφερόµενοι που έχουν προκριθεί στο δεύτερο (2ο) στάδιο της διαδικασίας, 

δικαιούνται να προβούν σε περαιτέρω του πρώτου σταδίου επιτόπου αυτοψία – 

επιθεώρηση των υφιστάµενων υποδοµών και συνθηκών στην ΕΕΛΘ. Η επιθεώρηση 

αυτή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., το πολύ µέχρι δέκα (10) 

µέρες πριν από την εκπνοή της Ηµεροµηνίας Υποβολής Προτάσεων.  

(Αρµόδιος: Γεώργιος Αγγέλου Τηλ.: 2310 966 746, 6949 720 732). 

3.5.  Ο ορισµός Εκπροσώπου 

Για την επικοινωνία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και της Ε.Α.Π. µε τον Υποψήφιο ορίζεται, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 2 της παρούσας, Εκπρόσωπος του 

Υποψηφίου,  δίνοντας τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική και ηλεκτρονική 
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διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και fax κλπ.), ώστε να είναι δυνατή η άµεση επικοινωνία µαζί 

του. 

3.6.  Το δικαίωµα µονοµερούς µεταβολής των όρων της ∆ιαδικασίας 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει, ή µαταιώσει τη ∆ιαδικασία, καθώς και να 

τροποποιήσει τους όρους ή / και το χρονοδιάγραµµα της ∆ιαδικασίας εν γένει, οποτεδήποτε, 

ή να επαναλάβει τη ∆ιαδικασία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει 

οιαδήποτε ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων σε αυτή , ή / και τρίτων µερών. 

Η συµµετοχή στη ∆ιαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω 

αυτής οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης. 
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4. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

1Ο ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

4.1.  Επιστολή Υποβολής Πρότασης  

Με την Επιστολή Υποβολής Πρότασης ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει ως Υποψήφιος την 

Πρότασή του στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Στην Επιστολή Υποβολής Πρότασης θα διατυπώνεται µεταξύ των άλλων το ενδιαφέρον του 

Υποψηφίου για τη συµµετοχή του στη ∆ιαδικασία, καθώς και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων της παρούσης. 

Η Επιστολή Υποβολής Προσφοράς θα υπογράφεται από τον Υποψήφιο ή το νόµιµο 

εκπρόσωπό του ή άλλο εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Στην περίπτωση 

περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου, η Επιστολή Υποβολής Προσφοράς θα υπογράφεται 

από τον κοινό Εκπρόσωπό τους. 

Υπόδειγµα της Επιστολής Υποβολής Προσφοράς παρατίθεται στο Παράρτηµα της 

παρούσας. 

4.2. Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Στοιχείων 
Επιχειρηµατικής Επάρκειας (1ο Στάδιο) 

4.2.1.  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών»,  
• Τα στοιχεία του προσφέροντος, 

• Τεκµηρίωση υιοθέτησης, εφαρµογής της προτεινόµενης τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, 
από τον ίδιο τον προσφέροντα. Είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της µίας 
τεχνολογίας ανά υποψήφιο.  

• Την περιγραφή της προτεινόµενης τεχνολογίας, µε αναλυτική αναφορά στην κάλυψη 
των περιβαλλοντικών απαιτήσεων όπως αυτές περιλαµβάνονται στην ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία.  

• Ανάλυση πλεονεκτηµάτων της προσφερόµενης λύσης, µε βάση την υφιστάµενη 
διεθνή και εγχώρια εµπειρία 

• Αναφορά στην υφιστάµενη εµπειρία στην εµπορική εκµετάλλευση, αξιοποίηση της 
προτεινόµενης τεχνολογίας-τεχνογνωσίας που αφορούν σε παρόµοιες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες.  

• Ο ενδιαφερόµενος φορέας θα περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα (1) µέλος µε συµµετοχή 
σε παρελθόντα έργα αξιοποίησης ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 
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ή/και βιοµηχανικών ή/και γενικότερα στην αξιοποίηση στερεών αποβλήτων είτε στην 
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Πρότασή τους υπεύθυνη 

δήλωση ότι πληρούν τους όρους συµµετοχής που αναφέρονται στην ενότητα 2.  

 

4.2.2. Τα στοιχεία Επιχειρηµατικής Επάρκειας των Υποψηφίων  

4.2.2.1 Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια των Υποψηφίων 

Για την εξασφάλιση της συµµετοχής του στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, ο κάθε 

Υποψήφιος για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής του επάρκειας, θα 

πρέπει να υποβάλει οικονοµικά στοιχεία για τις τελευταίες τρεις (3) οικονοµικές χρήσεις. 

Αναλυτικότερα θα πρέπει ο ελάχιστος κύκλος εργασιών ου υποψηφίου των τριών τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε 1.000.000 € αθροιστικά 

και για τις 3 χρήσεις ή για νέες εταιρείες τα έτη λειτουργίας τους.  

Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής 

καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:  

 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 

χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών ή ∆ήλωση του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών σε περίπτωση που δεν υποχρεούται 

στην έκδοση ισολογισµών.  

 Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών του 

 Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών του που αφορά σε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ίδια ή συναφή προς το αντικείµενο της παρούσης. 

 

4.2.2.2 Επαγγελµατική Επάρκεια των Υποψηφίων 

Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην αξιοποίηση ιλύων από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, αστικών ή/και βιοµηχανικών ή/και γενικότερα στην 

αξιοποίηση στερεών αποβλήτων. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη 

αξιόλογη εµπειρία σε συναφή έργα, επιχειρηµατικές δραστηριότητες, κατ' ελάχιστον 

αναλόγου µεγέθους και χαρακτηριστικών µε το παρόν έργο, δραστηριότητα. 

Για την απόδειξη της τεχνικής του εµπειρίας καθώς και της επαγγελµατικής - επιχειρηµατικής 
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του ικανότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία σχετικά µε την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και εµπειρία αξιοποίησης του συγκεκριµένου προϊόντος µε την προτεινόµενη 

τεχνολογία κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη. 

Ειδικότερα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής επάρκειας για τη συµµετοχή των 

υποψηφίων στην παρούσα διαδικασία είναι οι ακόλουθες: 

�  θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει, εφαρµόσει και υλοποιήσει την προτεινόµενη 

τεχνολογία ή αντίστοιχη µε αυτή καθώς επίσης και αξιοποιήσει εµπορικά, 

επιχειρηµατικά γενικότερα, την εφαρµογή της εν λόγω τεχνολογίας ή παρεµφερούς µε 

αυτή είτε σε παραγόµενη ιλύ από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων είτε σε 

στερεά απόβλητα γενικότερα . Αναλυτικότερα θα πρέπει  

o να έχουν να παρουσιάσουν, κατά την τελευταία 10ετία αξιοποίηση ποσότητας 

αφυδατωµένης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων  ή αντίστοιχα 

να έχουν να παρουσιάσουν αξιοποίηση στερεών αποβλήτων µε την 

προτεινόµενη µέθοδο ή µε αντίστοιχες µε αυτή.  

o να υποβάλουν πίνακα µε τις διαθέσιµες υποδοµές, εξοπλισµό που 

χρησιµοποίησαν για το σκοπό αυτό καθώς και το ποιο ήταν το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς αυτών των υποδοµών κατά την διάρκεια υλοποίησης των 

προαναφερόµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

Για την απόδειξη των ανωτέρω οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα αναγκαία 

αποδεικτικά στοιχεία, συνοδευόµενα από σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση, ή ανάλογο έγγραφο.  

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών οι παραπάνω προϋποθέσεις (4.2.2.1 και 

4.2.2.2) αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από το σύνολο των µελών της 

ένωσης/κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση το ένα τουλάχιστον µέλος να καλύπτει το 50% το 

απαιτήσεων που αναφέρονται παραπάνω 

Βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου είναι επιτρεπτή η προσφυγή των προσφερόντων σε 

‘δάνεια’ εµπειρία, προκειµένου να έχουν στην διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους για να 

αποδείξουν την χρηµατοοικονοµική/επαγγελµατική τους επάρκεια.  

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να στηριχθεί στις δυνατότητες άλλης 

επιχείρησης, προκειµένου να έχει στην διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την 

εκτέλεση της σύµβασης και να αποδείξει την χρηµατοοικονοµική/επαγγελµατική του 

επάρκεια, πρέπει να τεκµηριώσει την διάθεση των συγκεκριµένων πόρων µε Υπεύθυνη 

∆ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου της άλλης επιχείρησης, θεωρηµένης για το γνήσιο της 

υπογραφής, απόφαση του Οργάνου ∆ιοίκησής της, ότι θα θέσει στην διάθεση του 
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Υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση Κατακύρωσης υπέρ αυτού των 

αποτελεσµάτων της παρούσας διαδικασίας καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση του εκπροσώπου 

του Υποψηφίου µε περιγραφή των ζητούµενων πόρων που θα χρησιµοποιήσει από τον 

άλλο φορέα. 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής 

ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας τρίτων φορέων, θα πρέπει να υποβάλλουν τα 

αντίστοιχα στοιχεία για τους φορείς των οποίων τους πόρους επικαλούνται (θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών).  

Κάθε τρίτος φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύµφωνα 

µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, προς ένα µόνο υποψήφιο. 

 

2Ο ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου (1ου) σταδίου της διαδικασίας οι υποψήφιοι που θα 

προκριθούν θα κληθούν να υποβάλλουν εντός διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών Φάκελο 

Αναλυτικής Τεχνοοικονοµικής Πρότασης. 

Η Ε.Υ.Α.Θ. δύναται να παρατείνει το παραπάνω διάστηµα, µέχρι και το διπλάσιο, είτε 

αυτοβούλως είτε έπειτα από σχετικό αίτηµα των Υποψηφίων.    

4.3. Ο Φάκελος της Τεχνοοικονοµικής Πρότασης (2ο Στάδιο) 

Η Τεχνοοικονοµική Πρόταση του Υποψηφίου περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

1. Την εφαρµογή της προτεινόµενης τεχνογνωσίας, µε αναλυτική αναφορά στην 

προτεινόµενη τεχνολογία στην τεχνική λύση και στον τρόπο αξιοποίησης µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η  βιωσιµότητα της δραστηριότητας.  

2. Το Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και τον Προϋπολογισµό της Επένδυσης, που 

περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων το χρονοδιάγραµµα των µελετών, αδειών, εγκρίσεων, 

κατασκευών, και λειτουργίας των προτεινόµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

3. Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο (Business Plan) του Υποψηφίου.  

4. Την αναλυτική πρόταση συνεργασίας του υποψηφίου µε την Ε.Υ.Α.Θ. Α..Ε. 

Τα παραπάνω αποτελούν  αντικείµενο της αξιολόγησης από την Ε.Α.Π.., η οποία θα εισηγηθεί µε σχετικό 
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πρακτικό της τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία της Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς τους 

µε τρόπο σαφή και επαρκή, ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθούν από την Ε.Α.Π. 
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5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

5.1. Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής των προτάσεων 

Ο «Φάκελος Πρότασης: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Επιχειρηµατικής Επάρκειας» µπορεί 

να υποβληθεί στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: 

(α) ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ Α.Ε., στην ανωτέρω διεύθυνση από τον 

Υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  

(β) µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορέα. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Ε.Υ.Α.Θ. 

Α.Ε, στα κεντρικά γραφεία της, Εγνατία, 127, 6ος Όροφος, γραφείο Πρωτόκολλου, 

µέχρι την 18 /1/2013 .ηµέρα  Παρασκευή  και ώρα 09.30 π.µ., ή όποια άλλη 

ηµεροµηνία και ώρα ορισθεί κατά τυχόν παράταση κατά την απόλυτη κρίση της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και η οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους όσους έχουν παραλάβει την 

παρούσα Πρόσκληση.  

(γ)  µε παράδοση του φακέλου απευθείας στην ΕΑΠ αµέσως πριν την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προτάσεων.   

Η   διαδικασία  θα  διεξαχθεί  την 1 8   Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ    2 0 1 3 ,  ηµέρα   Παρασκευή    

και  ώρα 10 π.µ.  στα  γραφεία  της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Εγνατία 127,  7ος όροφος. 

Οι φάκελοι των προτάσεων οι οποίοι θα παραληφθούν αργότερα από την παραπάνω 

ηµεροµηνία και ώρα υποβολής θεωρούνται εκπρόθεσµοι και επιστρέφονται χωρίς να 

ανοιχθούν. 

5.2.  Τυχόν παρατάσεις στο χρόνο υποβολής των προτάσεων  

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την κρίση της, δύναται να παρατείνει την καταληκτική  ηµεροµηνία 

υποβολής των προτάσεων. Στην περίπτωση παρατάσεων, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα προβεί σε 

σχετική ανακοίνωση πριν από την αρχική καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής των 

Προτάσεων. 

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν έγκαιρα από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την νέα 

καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής των προτάσεων τους. 
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5.3.  Ο τρόπος υποβολής των Προτάσεων 

1ο Στάδιο (προεπιλογή συµµετεχόντων) 

Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας οι Προτάσεις θα υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο (εξωτερικό φάκελο), ο οποίος θα περιέχει την Επιστολή Υποβολής Προτάσεων και 

τον «Φάκελο Πρότασης: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Επιχειρηµατικής  

Επάρκειας». 

 

2ο Στάδιο (υποβολή αναλυτικής πρότασης από προεπιλεγµένους υποψηφίους) 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εντός προθεσµίας 60 ηµερών και αφού 

παραλάβουν το Πληροφοριακό Τεύχος, οι προεπιλεγµένοι υποψήφιοι θα υποβάλλουν 

«Φάκελο Πρότασης: Αναλυτική Τεχνοοικονοµική Πρόταση», το κατ’ελάχιστον 

περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας. 

Όλοι οι ανωτέρω φάκελοι θα φέρουν την επωνυµία, τη διεύθυνση του Ενδιαφερόµενου, τους 

αριθµούς τηλεφώνου και fax καθώς επίσης και τα ακόλουθα: 

Προς: Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. 

∆/νση: Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη,  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.» 

ΦΑΚΕΛΟΣ : (τίτλος φακέλου) 

 (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ) : (Στην περίπτωση περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου, θα πρέπει να 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των Μελών) 

Οι Προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή.  
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6. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

6.1.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων (ΕΑΠ) 

Με Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. θα οριστεί Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προτάσεων (Ε.Α.Π.), η οποία θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προτάσεων και η οποία θα εισηγηθεί στο ∆.Σ. την πλέον συµφέρουσα Πρόταση για την 

Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  

 

1Ο  ΣΤΑ∆ΙΟ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) 

6.2.  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση της 

επιχειρηµατικής επάρκειας των υποψηφίων 

Η Ε.Α.Π. θα αποσφραγίσει κατ΄ αρχάς τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

επιχειρηµατικής επάρκειας.  

Εν συνεχεία η Ε.Α.Π. θα προβεί στην αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και της επιχειρηµατικής επάρκειας των Υποψηφίων που 

συνδέονται µε την οικονοµική/χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση και την τεχνική/ 

επαγγελµατική τους ικανότητα όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. 

Μόνον οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις ελάχιστες χρηµατοοικονοµικές και επαγγελµατικές  

προϋποθέσεις συµµετοχής επιλέγονται για συµµετοχή στο επόµενο 2ο στάδιο της 

διαδικασίας. 

Σε περίπτωση Ενώσεων, ή Κοινοπραξιών Προσώπων, οι ελάχιστες ανωτέρω προϋποθέσεις 

συµµετοχής είναι δυνατό να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα µέλη της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε βάση τα ποσοστά συµµετοχής τους στην Ένωση / Κοινοπραξία. 

Με το πέρας του 1ου Σταδίου το σύνολο των συµµετεχόντων ενηµερώνεται για το 

αποτέλεσµα της ∆ιαδικασίας.  

Κατόπιν οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους 60 ηµέρες να αξιολογήσουν 

το τεύχος του πληροφοριακού υλικού «∆ικτύων και Υποδοµών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» καθώς 

και να προβούν σε επιλεκτικές επισκέψεις κατόπιν συνεννοήσεως µε την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και 
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να υποβάλλουν αναλυτική τεχνοοικονοµική πρόταση επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος 

στην ΕΕΛΘ καθώς και σχετική πρόταση συνεργασίας.  

 

2Ο ΣΤΑ∆ΙΟ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ)  

6.3.  Περιεχόµενο και αξιολόγηση των τεχνοοικονοµικών προσφορών 

Η Ε.Α.Π. αποσφραγίζει τους φακέλους των Τεχνοοικονοµικών Προτάσεων που έχουν 

υποβληθεί από τους προεπιλεγµένους υποψηφίους και ελέγχει το περιεχόµενό τους ως προς 

τη συµβατότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται 

στην παράγραφο 4.3 της παρούσας.  

Εν συνεχεία η Ε.Α.Π. αξιολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία της Τεχνοοικονοµικής Πρότασης 

στα εξής στοιχεία : 

1. Τεκµηρίωση κατοχής τεχνογνωσίας  και  εφαρµογής αυτής στην αξιοποίηση ιλύος 

από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ή στερεών αποβλήτων γενικότερα. 

2. Ανάλυση πλεονεκτηµάτων της προσφερόµενης λύσης, µε βάση την υφιστάµενη 

διεθνή και εθνική εµπειρία. 

3. Ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την εξεταζόµενη 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

4. Ωριµότητα εφαρµογής της προτεινόµενης τεχνολογίας στην εξεταζόµενη περίπτωση.   

5. Πληρότητα, τεκµηρίωση και αποδοτικότητα του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Business 

Plan) 

i. Τεκµηρίωση & ύψος προϋπολογισµού της Επένδυσης 

ii. Πληρότητα, αρτιότητα και εφικτότητα χρονοδιαγράµµατος και φάσεων 
υλοποίησης 

iii. Αποδοτικότητα της προτεινόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

6. Επιχειρηµατική και Οικονοµική επάρκεια του ενδιαφεροµένου.  

7. Αναλυτική πρόταση συνεργασίας µε την Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ για την υλοποίηση της 
εξεταζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  
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Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης, µε συντελεστές βαρύτητας 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα  που ακολουθεί. 

Πίνακας : Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων ανάθεσης 
 

Αξιολογούµενο Κριτήριο 
Βασικός 

Βαθµός 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Τελικός 

Βαθµός 

1. 

Τεκµηρίωση κατοχής τεχνογνωσίας  και  

εφαρµογής αυτής στην αξιοποίηση ιλύος από 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ή 

αξιοποίηση στερεών αποβλήτων γενικότερα 

 

1-10 0,5 5 max 

2. 

Ανάλυση πλεονεκτηµάτων της προσφερόµενης 

λύσης, µε βάση την υφιστάµενη διεθνή και 

εγχώρια εµπειρία και επίδραση αυτής στο 

περιβάλλον 

 

1-10 1,0 10 max 

3. 

Ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων 
που διέπουν την εξεταζόµενη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. 

1-10 0,5 5 max 

4. 
Ωριµότητα εφαρµογής της προτεινόµενης 
τεχνολογίας στην εξεταζόµενη περίπτωση   1-10 1,0 10 max 

5 
Πληρότητα, τεκµηρίωση και αποδοτικότητα του 

Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Business Plan) 
1-10 

2,0 
 

20 max 
  

6 
Επιχειρηµατική και Οικονοµική επάρκεια του 

υποψηφίου 
1-10 1,0 10 max 

7 

Αναλυτική πρόταση συνεργασίας µε την 
Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ για την υλοποίηση της 
εξεταζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

 

1-10 
4,0 

 
40 max 
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Ο Τρόπος Βαθµολόγησης της Τεχνοοικονοµικής Πρότασης από την ΕΑΠ γίνεται ως εξής: 

(I) Ο Βασικός Βαθµός αποδίδεται στην κλίµακα 1-10 για όλα τα αξιολογούµενα 

κριτήρια. Ο Τελικός Βαθµός ανά κριτήριο εξάγεται ως γινόµενο του Βασικού 

Βαθµού επί το Συντελεστή Βαρύτητας κριτηρίου. 

Στα αξιολογούµενα κριτήρια η κρίση της ΕΑΠ εδράζεται στους «κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης» και η βαθµολόγηση γίνεται, κατά την κρίση των µελών της ΕΑΠ. 

(II) Τεχνοοικονοµική Πρόταση που δεν συγκεντρώνει ως βάση το 50% του άριστα (ως 

τελικός βαθµός ΕΑΠ), για κάθε κριτήριο ξεχωριστά θεωρείται ως µη αποδεκτή. 

Ο βαθµός της ΕΑΠ για κάθε κριτήριο είναι το άθροισµα των βαθµών του συνόλου της µελών 
της διαιρούµενο δια του αριθµού των µελών της.  

 

6.4.  Παρουσιάσεις - συνεντεύξεις και διευκρινίσεις 

Η Ε.Α.Π. διατηρεί το δικαίωµα να ζητά κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, που συνδέεται µε τα 

στοιχεία της πρότασης των Υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό είναι στη διακριτική της ευχέρεια 

να προσκαλεί κάθε Υποψήφιο, ή και όλους για µία, ή και περισσότερες παρουσιάσεις – 

συνεντεύξεις, ή διευκρινίσεις των στοιχείων των προτάσεων τους. Τα έξοδα που συνδέονται 

µε τα παραπάνω βαρύνουν τους Υποψηφίους. 

6.5. Η επιλογή Πρότασης 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα αποφασίσει µετά από την αξιολόγηση των προτάσεων, που θα 

διενεργηθεί από την Ε.Α.Π. η οποία και θα εισηγηθεί σχετικά προς το ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

6.6.  ∆ιαπραγµάτευση - Οριστικοποίηση της προκρινόµενης λύσης  

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και ο Τελικός Υποψήφιος η πρόταση του οποίου αξιολογήθηκε ως πλέον 

συµφέρουσα για την εταιρεία δύναται να διαπραγµατευτούν περαιτέρω, προκειµένου να 

οριστικοποιηθεί η τελική της µορφή και να υπογραφεί σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας 

(Memorandum of Understanding).  

Οι διαπραγµατεύσεις αυτές θα αφορούν πρωτίστως την ανάλυση και την επεξήγηση των 

δεσµεύσεων δύο πλευρών που αναλαµβάνουν οι δύο πλευρές. 

Σε κάθε περίπτωση τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά τη λήξη των ∆ιαπραγµατεύσεων η 
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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να διακόψει την ανωτέρω διαδικασία και να την επαναλάβει µε τον 

δεύτερο ή/και τρίτο σε κατάταξη Υποψήφιο χωρίς καµία απαίτηση από τον αρχικώς 

επιλεγέντα Υποψήφιο.  

7. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Περίληψη της Πρόσκλησης θα δηµοσιευθεί στον Τύπο. 

Θεσσαλονίκη 10/9/2012 

 

Υπογραφές 

Ο συντάξας    

 

Γεώργιος Αγγέλου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 

Μηχ. Υπολογιστών, Ph.D., 

MBA, MSc.  

Ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης 

 

Αθανάσιος Σουπίλας 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

 

Μιχάλης Βαδράτσικας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υπόδειγµα Επιστολής Υποβολής Πρότασης 

(Υποβάλλεται ανάλογα για το 1ο και 2ο Στάδιο της ∆ιαδικασίας) 

Προς την 

ΕΥΑΘ  Α.Ε. 

∆/νση: ....................... 

[ηµέρα]-[µήνας]-2012 

Θέµα: Υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας «Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυµάτων Θεσσαλονίκης» 

Με την παρούσα επιστολή µας υποβάλλουµε την πρότασή µας για την επιχειρηµατική αξιοποίηση 

της ιλύος που βρίσκεται προσωρινά αποθηκευµένη στην ΕΕΛΘ και αυτής που παράγεται είτε έπειτα 

από την µονάδα αφυδάτωσης (προϊόν µε 80% υγρασία περίπου) είτε έπειτα από και την θερµική 

επεξεργασία αυτής µέσω της µονάδας ξήρανσης (προϊόν µε 8% υγρασία περίπου), σύµφωνα µε τη 

σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η Υποψηφιότητα µας αποτελείται από τις εταιρείες [............................................................]. 

Με την παρούσα δηλώνουµε ότι έχουµε µελετήσει, ότι ήµαστε εξοικειωµένοι και αποδεχόµαστε   

ανεπιφύλακτα   τους   όρους,   τις   προϋπόθεσης  και  το  σύνολο  των περιεχοµένων του από 

../.../.... Αναλυτικού Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και στο Πληροφορικό 

Τεύχος( για το 2ο Στάδιο). 

Με την παρούσα διασφαλίζουµε ότι οι συγκεκριµένες πληροφορίες που παρέχονται στην πρότασή 

µας είναι αληθινές και ορθές. 

Συνηµµένα σας υποβάλουµε (ορίζεται ανάλογα σε κάθε στάδιο)  

 Φάκελο Πρότασης: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και ……………….. βάσει των 

προβλεποµένων στην από ........./……...../….... Πρόσκληση. 

 Φάκελο Πρότασης: Αναλυτική Τεχνοοικονοµική Πρόταση 

Ως Εκπρόσωπο µας ορίζουµε τον/την [...], στη διεύθυνση [...], στο τηλέφωνο [...], στο Fax [...] και 

στο e-mail [...]. 

Με εκτίµηση 

Ο Υποψήφιος 

[ή ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του Υποψηφίου, ή άλλο εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, 

ή στην περίπτωση περισσοτέρων Μελών του Υποψηφίου από τον κοινό εκπρόσωπο τους] 

[...] 

[ υπογραφή - σφραγίδα] 


