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ΘΕΜΑ :  Χορήγηση στοιχείων για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, 

Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» 

ΣΧΕΤ.:  - Οι από 4-4-2013 και 16-4-2013 ηλεκτρονικές επιστολές σας 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών εγγράφων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 

για τα εξής: 

1. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) η οποία πρόκειται να 

κατασκευαστεί με την μέθοδο των ΣΔΙΤ, θα έχει την δυνατότητα να 

επεξεργαστεί το σύνολο των απορριμμάτων που θα παράγονται στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι 90.000 τόνοι/έτος που αναφέρεται στο 

έγγραφό σας αφορούν την ελάχιστη ποσότητα η οποία θα πρέπει να φθάνει 

στην (ΜΕΑ). 

2. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της λειτουργίας της ΜΕΑ είναι υποχρέωση και 

ευθύνη των υποψηφίων και κατ’ επέκταση του αναδόχου και είναι πλέον 

σίγουρο ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που απαιτούνται για 

τον σχεδιασμό μιας βιομηχανικής μονάδας όπως ενδεικτικά είναι, η 

διακύμανση των ποσοτήτων (ημερήσια, εβδομαδιαία, ετήσια), η μεταβολή 

της ποιοτικής σύστασης των απορριμμάτων κατά την διάρκεια της σύμβασης 

παραχώρησης, ο σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη συντελεστές ασφαλείας 

κλπ. 

3. Το σύστημα ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή που εφαρμόζεται στην 

Δυτική Μακεδονία, αναπτύσσεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια με τις 

ποσότητες να παρουσιάζουν σταθερή αύξηση παρόλη τη μείωση της 

συνολικής παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή 

θα βοηθήσουν και οι τελευταίες προμήθειες που έχει υλοποιήσει  η εταιρεία 

mailto:E-mail:%20info@diadyma.gr


μας σε εξοπλισμό αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών όπως είναι 

κάδοι, απορριμματοφόρα, press container και ανοικτά container. 

4. «Πράσινα σημεία» λειτουργούν ήδη εντός των Τοπικών Μονάδων 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Αμυνταίου, Εορδαίας, Κοζάνης, Καστοριάς και 

Φλώρινας ενώ υπό κατασκευή βρίσκεται ανάλογη εγκατάσταση στα 

Γρεβενά. Στα σημεία αυτά συγκεντρώνονται ανακυκλώσιμα υλικά 

συσκευασίας (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, και γυαλί), χρησιμοποιημένες 

ηλεκτρικές συσκευές ενώ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα 

τοποθετηθεί και container για τα ογκώδη αντικείμενα καθώς μέχρι το Ιούνιο 

θα έχει ολοκληρωθεί η αναγκαία υποδομή για την τοποθέτηση του 

τεμαχιστή ογκωδών ο οποίος έχει ήδη παραληφθεί. 

5. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη συστήματος για την Διαλογή στην Πηγή του 

οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων η εταιρεία έχει έρθει σε επαφή με 

την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και αναμένει την προκήρυξη του 

ανάλογου μέτρου από το οποίο θα μπορέσει να προμηθευτεί των αναγκαίο 

εξοπλισμό. Υπάρχουν όμως και αρκετοί Δήμοι στην Περιφέρεια οι οποίοι 

εφαρμόζουν δικά τους συστήματα οικιακής κομποστοποίησης 

6. Σε ότι αφορά στοιχεία που αφορούν τις προσφορές των υποψηφίων 

αναδόχων σαφώς και δεν μπορούν αυτά να κοινοποιηθούν, καθώς 

αποτελούν στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία είναι ακόμη σε 

εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα θέλαμε όμως να σας διαβεβαιώσουμε 

ότι οι προσφορές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχει θέσει με 

την διακήρυξη η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και ότι ο διαγωνισμός παρακολουθείται και 

ελέγχεται σε κάθε στάδιο του, τόσο από τα στελέχη όσο και από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας με γνώμονα πάντοτε το ορθό και 

αποδεκτό επιστημονικό αποτέλεσμα και το συμφέρον των πολιτών της 

Δυτικής Μακεδονίας.  

7. Τέλος σε ότι αφορά τα ελαστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

συγκράτηση της μεμβράνης που τοποθετήθηκε στο Γ’ κύτταρο του ΧΥΤΑ, 

αυτά θα απομακρυνθούν πριν την έναρξη της πλήρωσης του κυττάρου με 

απορρίμματα. 

 

 Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε. 
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