Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κατάθεση προτάσεων αποµάκρυνσης των υπολειµµάτων καύσης, από το χώρο
των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηµατική Ξενοδοχειακή
Α.Ε.», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτηµα», ∆. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, έπειτα
από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015.
Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του
Π.∆. 148/2009 για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής ευθύνης και την αποκατάσταση της
περιβαλλοντικής ζηµίας σε βάρος του υπεύθυνου φορέα εκµετάλλευσης, καλεί τους
ενδιαφερόµενους οι οποίοι κατέχουν τις απαιτούµενες σχετικές άδειες διαχείρισης
επικινδύνων και µη αποβλήτων, να προτείνουν κοστολογηµένες µεθόδους για την
αποµάκρυνση και ενδεχόµενη αξιοποίηση των παραµενόντων υπολειµµάτων καύσης, από
την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 06.06.2015, σε έκταση περίπου 70 στρεµµάτων, µε τον
όγκο των υπολειµµάτων να υπολογίζεται στα 140.000 m3 µε στόχο την αποκατάσταση του
χώρου της επιχείρησης «Γενική Ανακυκλώσεως –Κτηµατική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», στην θέση
«Πάτηµα» ή «Πεύκο Μαυράκη» του ∆. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής.
Α. Το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί προστάδιο της διαδικασίας και των
εργασιών που θα λάβουν χώρα, έπειτα από την έκδοση της µε α.π. 244/14.07.2015 (Α∆Α:
Ω∆Λ7465ΦΘΗ-ΕΛΘ) Απόφασης Υπουργού ΠΑΠΕΝ για την αποµάκρυνση από το χώρο της
επιχείρησης, των υπολειµµάτων καύσης.
Β. Προκειµένου να εκτιµηθεί ο βέλτιστος περιβαλλοντικά και οικονοµοτεχνικά τρόπος
αποµάκρυνσής και διαχείρισής τους, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους, µε βάση και αναλύσεις των υπολειµµάτων από ενδεικτικά σηµεία, εντός του
χώρου της εγκατάστασης όπου παραµένουν.
Γ. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για:
1.
Την εκτίµηση της ποσότητας των επικίνδυνων που ενδεχοµένως να υπάρχουν,
των µη επικίνδυνων και των αδρανών υπολειµµάτων, και τον χαρακτηρισµό τους κατά
ΕΚΑ.
2.
Την δυνατότητα διαχωρισµού τους για την µετέπειτα αποµάκρυνση/αξιοποίησή
τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3.
Τη µεταφορά και την ασφαλή τελική διάθεση προϊόντων επεξεργασίας. Σε κάθε
περίπτωση η διαδικασία µεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων θα διέπεται από
συγκεκριµένες άδειες που θα έχει εκδώσει ο επιλεγµένος υποψήφιος µε δικές του δαπάνες,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σχετική νοµοθεσία.
4.
Την εκτίµηση του κόστους των εργασιών, έως την τελική αποµάκρυνση των
υπολειµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των αδρανών που µπορεί να διατεθούν σε ΧΥΤΑ.

∆. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην πρόσκληση:
1. Φυσικά Πρόσωπα
2. Εταιρείες κάθε µορφής (Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε)
3. Συνεργασίες των ανωτέρω
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα συµµετάσχουν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα
πρέπει να διαθέτουν την άδεια για την διαχείριση των κωδικών ΕΚΑ που χαρακτηρίζουν τα
υπολείµµατα .
Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται ελάχιστα επίπεδα χρηµατοοικονοµικής επάρκειας.
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα συµµετάσχουν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος µπορούν
να συνεργάζονται µε φορείς του δηµόσιου τοµέα και συγκεκριµένα µε Εταιρείες στις οποίες
συµµετέχουν ΟΤΑ, Συνεταιρισµούς – Αναπτυξιακές Εταιρείες και άλλα Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού ∆ικαίου.
Ε. Οι προτάσεις πρέπει να απευθύνονται στο Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης,
Ενέργειας και Μεταλλείων, στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών
(ΣΥΓΑΠΕΖ), Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα σε φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η
ένδειξη «Προτάσεις. Αποµάκρυνση υπολειµµάτων καύσης από τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας Γενική Ανακυκλώσεως-Κτηµατική Ξενοδοχειακή Α.Ε.» το αργότερο µέχρι την
Παρασκευή 02.10.2015, και ώρα 14:00 µ.µ.
Το ΥΠΑΠΕΝ θα µελετήσει και θα αξιολογήσει καταρχάς σύµφωνα µε το Π.∆. 148/2009 τις
προτάσεις που θα υποβληθούν.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος µπορούν να ζητηθούν από τη
ΣΥΓΑΠΕΖ:
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών
Μεσογείων 199, 10192 Αθήνα
Τηλ.: 210 6974714, 210 6974748
Φαξ: 210 6969708
E-mail: theodoropoulou.d@eka.ypeka.gr

