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Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 
21/2021 για την «Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και 
τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα 
Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος)» 
 
Σχετ.: Διευκρινιστικό ερώτημα ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα με αρ. πρωτ. 

ΕΥΑΘ ΑΕ 13925/12-10-2021  

 

 

Σε συνέχεια διευκρινιστικού ερωτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα για 

τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 21/2021 για την «Παροχή 

υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της 

καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων 

(ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος)», η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, 

παραθέτει τα εξής: 

 

Ερώτημα 

«Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, 

μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης 

ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος)» με Αριθμό 

Διακήρυξης: 21/2021, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε με ποιον Κωδικό Ε.Κ.Α. 

περιγράφεται η παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύς της διακήρυξης.» 

 

Απάντηση  

Σύμφωνα με την ισχύουσα για τη λειτουργία της ΜΚΑ ΑΕΠΟ 163295/30-7-2014: 

«…….Η αφυδατωμένη ιλύς (κωδικός ΕΚΑ : 19 08 12: λάσπες από την βιολογική 

κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
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σημείο 19 08 11), με μέριμνα της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα μεταφέρεται καθημερινά, από τις 

κλίνες ξήρανσης στο χώρο διάθεσής της μέσω αδειοδοτημένου φορέα συλλογής και 

μεταφοράς, ο οποίος θα τη μεταφέρει σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση υποδοχής της 

ιλύος. Η παραγόμενη ιλύς υποβάλλεται στις απαραίτητες διαδικασίες δοκιμής και 

ανάλυσης για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών σύστασής της, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τη συγκεκριμένη εκάστοτε 

χρήση της…….» 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανέθεσε την εκπόνηση Μελέτης Χαρακτηρισμού Στερεού Αποβλήτου σε 

εξειδικευμένη εξωτερική εταιρεία. Σύμφωνα με το πόρισμά της,  η παραγόμενη στη 

ΜΚΑ αφυδατωμένη/ξηραμένη ιλύς, είναι Μη Επικίνδυνο Απόβλητο (κατοπτρική 

καταχώρηση ΜΝΗ) . 

 

 

 

 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
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