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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Έμαονηπ διαγωμιρςικήπ διαδικαρίαπ ςηπ Α’ τάρηπ ςξσ διαγωμιρμξύ για
ςη
σλξπξίηρη ςξσ έογξσ «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΟΝΑΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (ΜΕΑ) ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ”».
Επτά (7) υποψιφιοι εκδιλωςαν ενδιαφζρον ςιμερα Τρίτθ, 3 Δεκεμβρίου 2013,
ςτο διαγωνιςμό Ανταγωνιςτικοφ Διάλογου Α’ Φάςθσ – Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ, για τθν επιλογι Ιδιωτικοφ Φορζα Σφμπραξθσ για το ζργο ΣΔΙΤ του
Διμου Αλεξανδροφπολθσ για τθν κασαςκετή μονάδορ επεξεπγαςίαρ
αποππιμμάσων.
Οι υποψιφιοι παρουςιάηονται με τθ ςειρά που υπζβαλαν τουσ φακζλουσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντόσ τουσ :
1. ΣΟΞΟΣΗ Α.Δ.
2. ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC A.E.
3. ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Β.Δ.Σ.Δ.
4. J&P ΑΒΑΞ Α.Δ. – ΜΔΟΓΔΙΟ Α.Δ.
5. ΔΡΔΣΒΟ Α.Δ. - ΓΟΜΟΠΟΡΣ Α.Δ.
6. ΜΔΣΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΙ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ΜΔΣΚΑ) –
Υρ. Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ Α.Δ.
7. ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ Α.Δ. – ΗΛΔΚΣΩΡ Α.Δ.

Ο ιδιωτικόσ φορζασ κα επιλεγεί με τθ διαδικαςία του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και
κα αναλάβει τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ, τεχνικι διαχείριςθ και λειτουργία
τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ απορριμμάτων (ΜΕΑ) Διμου Αλεξανδροφπολθσ, για
διάςτθμα 27 ετϊν. Το ζργο κα διαχειρίηεται περίπου 155 χιλ. τόνουσ.
Ππωσ ςε όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ ΣΔΙΤ για ζργα διαχείριςθσ απορριμμάτων, οι
διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ επιτρζπουν όλεσ τισ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ που
καλφπτουν τισ απαιτιςεισ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων, τθσ ευρωπαϊκισ και
εκνικισ νομοκεςίασ, ενιςχφοντασ τον υγιι ανταγωνιςμό μεταξφ των
διαγωνιηομζνων και τθν επιλογι τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ.
Βαςικό κριτιριο επιλογισ του αναδόχου κα είναι το χαμθλότερο τζλοσ χριςθσ που
κα κλθκεί να καταβάλλει ο δθμότθσ, παράλλθλα με τθν επίτευξθ όλων των
περιβαλλοντικϊν ςτόχων, ενϊ κα αξιοποιθκοφν και κοινοτικοί πόροι.
Με τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ αποφάςεισ και ενζργειεσ, ο Διμοσ
Αλεξανδροφπολθσ ενεργϊντασ ωσ φορζασ υλοποίθςθσ, με το ςυντονιςμό όλων
των αρμοδίων παραγόντων και υπθρεςιϊν, ςυνεχίηει τθν προϊκθςθ και τθν
καταςκευι όλων των απαιτοφμενων ζργων (ΧΥΤΥ, αποκατάςταςθ ΧΑΔΑ, κλπ),
προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τα κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ
του Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων τθσ Ρεριφζρειασ
Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ
και με απϊτερο ςτόχο το ςυμφζρον των
πολιτϊν.

