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ΠΡΟΣ:  
Ενδιαφερόµενες Εταιρείες  

∆/ΝΣΗ: 
Γραφείο: 
 
Ταχ. ∆/νση:            
 
Πληροφ.: 
Τηλ.: 

Ανάπτυξης 
Ειδικών Μελετών Οργάνωσης & 
Ανάπτυξης Συστηµάτων 
Εγνατία 127 
546 22 Θεσσαλονίκη 
Γ. Αγγέλου 
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Θέµα: «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της 
ιλύος της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης» - ∆ιευκρινιστικές 
ερωτήσεις 
 
Σχετ: Το µε αριθµ. πρωτ. ΕΥΑΘ 1469/29/1/2013 έγγραφο ενδιαφερόµενης εταιρείας.  
 
Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας γνωστοποιούµε τα κάτωθι:  

1. Η προσωρινά αποθηκευµένη ιλύος στην συντριπτική της πλειοψηφία έχει 

υποστεί, επεξεργασία ασβεστοποίησης.  

2. Η µονάδα θερµική ξήρανσης απαρτίζεται από δύο (2) παράλληλες γραµµές 

ξήρανσης µε περιστρεφόµενα τύµπανα, ονοµαστικής ικανότητας εξάτµισης 

(ανά γραµµή) 4 τόνους Η2Ο την ώρα σε συνεχή λειτουργία. Στην παρούσα 

φάση υπάρχει σε µηνιαία βάση παραγωγή ξηρού προϊόντος 900 τόνων 

περίπου.  

3. Οι δυνατότητες διαχείρισης του προϊόντος της µονάδας θερµικής ξήρανσης 

στην ΕΕΛΘ αναφέρονται στο τεύχος Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 

ΕΕΛΘ ΚΥΑ 198531/20.04.2011 «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων της 

ΚΥΑ 106129/2006 για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην περιοχή της Σίνδου του Νοµού 

Θεσσαλονίκης».  

4. Η κάλυψη των απαιτήσεων επιχειρηµατικής επάρκειας αναφέρεται στην σελ. 

23 της πρόσκλησης «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». Η δε σχετική αναφορά στη σελ. 28 «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» δεν εξαλείφει την αρχική απαίτηση της κατά 

50% τουλάχιστον κάλυψης των απαιτήσεων από ένα µόνο µέλλος  σε 

περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών. 
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5. Τέλος σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση µιας εταιρείας σε κοινοπρακτικό 

σχήµα, αυτή γίνεται είτε από την ίδια απευθείας είτε, µε την επίκληση 

δάνειας εµπειρίας από υποψήφιο, από την εν λόγω εταιρεία.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Ανακοίνωση: Γενικός ∆ιευθυντής 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή 
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. ∆/νση Λειτ/γίας & Συντ/σης Εγκ/σεων & Περ/κών Ελέγχων 
3. ∆/νση Ανάπτυξης ( Γραφείο Ερευνητικών Προγραµµάτων) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο ∆/ντής  Ανάπτυξης 
 
 

 
 Αθανάσιος Σουπίλας 


