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  Κύριε Δήμαρχε 

 
Σχετικά με την πρότασή σας που  αφορά την προμήθεια & εγκατάσταση τριών μονάδων βιολογικής 

επεξεργασίας λυμάτων της τεχνολογίας MBBR (βιο-αντιδραστήρας ρευστοστέρεης κλίνης) σας 

γνωρίζουμε τα εξής    

 

Η αξιολόγηση των έργων που προτάθηκαν για ένταξη στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού 

για το Ν. Αιγαίο, έγινε από την τεχνική γραμματεία που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό,  σε 

συνεργασία με έμπειρους αξιολογητές. Από την επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου της 

πρότασης σας, προέκυψαν οι παρακάτω  παρατηρήσεις: 

 

 Αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διεργασίας, δεν 

αναφέρεται όμως που θα τοποθετηθούν οι τρεις μονάδες. Κατ’ επέκταση δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε αν στα προς εγκατάσταση σημεία υπάρχει δίκτυο 

αποχέτευσης, να εκτιμηθούν πιθανές  επιπτώσεις σε διαρροή οσμών προς 

κατοικημένες περιοχές κλπ   

 Για την εγκατάσταση τέτοιου είδους εγκαταστάσεων απαιτείται περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, την οποία δεν διαθέτετε και μάλιστα στο υποβληθέν  ΤΔΕ αναγράφεται 

ότι δεν απαιτείται. 

 Η πρόταση σας δεν απαντά στο κρίσιμο κριτήριο της διασφάλισης της  

λειτουργικότητας του προτεινόμενου έργου μελλοντικά. Δεν αναφέρεται αν υπάρχει 

υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του έργου αυτού ενώ είναι 

γνωστό ότι  η  συγκέντρωση βοθρολυμάτων σε ένα σημείο δημιουργεί οξύτερο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα.  

 Από την πρόταση δεν είναι σαφές ούτε το μέγεθος της προτεινόμενης εγκατάστασης 

καθώς αναφέρεται σε κυβικά επεξεργασίας / ανά μονάδα χωρίς να προσδιορίζεται ο 

χρόνος μέτρησης.   

 

Για τους παραπάνω λόγους η συγκεκριμένη πρόταση έργου έλαβε από τις πιο χαμηλές βαθμολογίες 

στην αξιολόγηση και επομένως πρέπει να απορριφθεί.  

Σας γνωρίζουμε ότι προσεχώς θα βγουν οι προσκλήσεις για το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων 

που προετοιμάσαμε μαζί με το Υπ. Εσωτερικών, με χρηματοδότηση  



του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο οποίο 

μπορείτε να υποβάλλετε την πρόταση σας, εφόσον λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω παρατηρήσεις.  

 

Οι υπηρεσίες μου κι εγώ είμαστε στη διάθεσή σας για όποια πρόσθετη πληροφορία και βοήθεια 

χρειαστείτε προκειμένου να ωριμάσει και να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. 

 

 

 

 

 

  

     

 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

Π. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 

1. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ 

2. Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 

3. Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ 
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