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Θέμα:  Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με το έργο ΣΔΙΤ για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση απορριμμάτων Δυτ. Μακεδονίας. 

Είναι γνωστό ότι το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Δυτ. Μακεδονίας βρίσκεται στη 

Β’ Φάση, κατά την οποία έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των τριών εταιρειών που 

συμμετέχουν.  

Παρακούμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω σημεία:  

1. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας διαχείρισης 

απορριμμάτων με δυναμικότητα 90.000 τόνων / έτος, η οποία  θα λειτουργεί 

με μια (1) βάρδια εργαζομένων. Ερωτούμε: Γιατί δεν εγκαθίσταται μια 

μικρότερη – και άρα οικονομικότερη - μονάδα  που να λειτουργεί με 

περισσότερες βάρδιες ; Έτσι το κόστος αρχικής εγκατάστασης πέφτει, όπως 

(μελλοντικά) και το κόστος λειτουργίας, με δεδομένο ότι θα χρειάζονται 

λιγότερες βάρδιες όσο θα μειώνεται η ποσότητα των απορριμμάτων λόγω 

ΑΥΞΗΣΗΣ της πρόληψης – ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης. Με 

αυτό τον τρόπο μπορούν να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι και να 

διατεθούν : α) για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της οικιακής 

κομποστοποίησης β) για τη δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου και γ) για 

την προμήθεια μηχανικών κομποστοποιητών κοντά σε μεγάλους 

παραγωγούς οργανικών απορριμμάτων (εστίαση, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, 

κατασκηνώσεις κ.α.).  

Η πρότασή μας είναι για την αρχική φάση 3 βάρδιες (Οι 2,5 βάρδιες θα 

είναι για τη λειτουργία και η υπόλοιπη μισή βάρδια θα ασχολείται με την 

καθημερινή συντήρηση και καθαρισμό της μονάδας). 

2. Πρόκειται η σχεδιαζόμενη μονάδα να επεξεργάζεται και απορρίμματα  

περιοχών εκτός Δυτ. Μακεδονίας ; 

3. Οι προς αξιολόγηση προτάσεις προβλέπουν την ανάκτηση υλικών από 

ανακύκλωση ; Εάν ναι, διευκρινίστε μας το είδος, και την ποσότητά τους, 

καθώς και το ποσοστό τους επί του συνόλου των εισερχομένων σύμμεικτων 

απορριμμάτων.  
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4. Οι προς αξιολόγηση προτάσεις προβλέπουν την παραγωγή RDF ή SRF ; Εάν 

ναι διευκρινίστε μας, το είδος, την ποσότητά τους καθώς και το ποσοστό 

τους επί του συνόλου των εισερχομένων σύμμεικτων απορριμμάτων.  Τα 

τυχόν παραγόμενα RDF - SRF πώς θα αξιοποιούνται με βάση τις προτάσεις 

των αναδόχων ; 

5. Υπάρχει πρόταση για αναερόβια χώνευση ή για κομποστοποίηση του 

βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος ; Διευκρινίστε μας. 

6. Τι  υπόλειμμα προς ταφή θα βγάζει η εγκατάσταση και σε τι ποσοστό επί 

των εισερχομένων σύμμεικτων απορριμμάτων ; 

Παράκληση να διαβιβαστούν  οι ερωτήσεις μας και στους τρεις υποψήφιους 

αναδόχους που έχουν υποβάλει προσφορές. 
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