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∆/νση Οικονοµικού
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Θέµα: ∆ιευκρινίσεις διαγωνισµού (Νο 7/2014) για την «Παραλαβή, µεταφορά, αξιοποίηση
και τελική διάθεση της ασβεστοποιηµένης ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) καθώς και της καθηµερινά παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ)»
Σχετ.: Τα µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 11190/23-4-2014 & 11412/24-4-2014 έγγραφα των
εταιρειών INTERGEO ΕΠΕ & ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΕ αντίστοιχα για παροχή διευκρινίσεων

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 11462/800/25-4-2014 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση Λειτ. & Συντ.
Εγκαταστάσεων και Π.Ε., σχετικά µε τις ως άνω ζητηθείσες διευκρινήσεις, αναφέρει τα εξής:


Ερώτηµα της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΕ» (σχετ. έγγραφο µε ΑΠ 1536/24-042014/ΑΠΕΥΑΘ 11412/24-04-14/799∆ΕΠΕ/25-04-14). Όπως αναφέρεται στο άρθρο 21.1,
σελίδα 14, των Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης «…σύµφωνα µε τη Σύµβαση υποχρεούται να
παραλαµβάνει ο ΠΥ µετά από συλλογή: α) σε κατάλληλους κάδους- container και φόρτωση
σε αδειδοτηµένα καδοφόρα οχήµατα τύπου hook lift, τα οποία θα διαθέσει για την
συγκεκριµένη εργασία και µε τελικό προορισµό τις εγκαταστάσεις-χώρους αξιοποίησής της ή
β) σε κατάλληλα αδειοδοτηµένα φορτηγά, που θα παραµένουν έως την πλήρωση τους µε την
παραγόµενη αφυδατωµένη ιλυ (κάτω από την µεταφορική ταινία της µονάδας)», εποµένως,
εφόσον ο ανάδοχος εφαρµόσει την επιλογή (β) µπορεί και να χρησιµοποιήσει
αποκλειστικά φορτηγά, τα οποία θα εναλλάσσονται κάτω από την τελική µεταφορική
ταινία απόθεσης, µε στόχο την πλήρωση τους και αποµάκρυνση της παραγόµενης
αφυδατωµένης ιλύος.



Ερώτηµα της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΕΠΕ Τεχνολογία Περιβάλλοντος» (σχετ.
έγγραφο από 22-04-2014 της εταιρίας µε ΑΠΕΥΑΘ 11190/23-04-14/788∆ΕΠΕ/23-4-14).
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 21.1, σελίδα 15, των Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης,
ορίζεται «Ως «Αξιοποίηση»: Η διάθεση της ασβεστοποιηµένης ιλύος και τις αφυδατωµένης
ιλύος ή µίγµατος αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις, όρους και
περιορισµούς, ενδεικτικά ως:
-καύσιµο σε τσιµεντοβιοµηχανίες, σε θερµοηλεκτικά εργοστάσια, κλπ
-σε βιοµηχανίες οικοδοµικών υλικών,
-σε εγκαταστάσεις κοµποστοποίησης,
-για αποκαταστάσεις εδαφών,
-ως πρόσµικτο εδαφοβελτιωτικών προϊόντων και λιπασµάτων για εφαρµογή σε καλλιέργειες
-κάθε άλλη µέθοδος αξιοποίησης κατάλληλα αδειοδοτηµένη»,

εποµένως, µε τον όρο αξιοποίηση στο εν λόγω τεύχος, νοείται η διάθεση στις
αναφερόµενες ως άνω αδειοδοτηµένες δραστηριότητες. Υπεύθυνη δήλωση, απαιτείται για
«όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα οδηγείται η ιλύς προς αξιοποίηση και τις
επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις, έως τον αποδέκτη του τελικού
προϊόντος», ο οποίος νοείται και ως ο χώρος τελικής διάθεσης.

Μαρία Σαµαρά

∆ιευθύντρια Οικονοµικού

