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Διαβεβαιώνει η Τ. Καλογιάννη

Την βεβαιότητά της πως ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του μειοδότη σε ότι αφορά το έργο
«Εγκατάστασης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Ηπείρου θα ολοκληρωθεί
μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού εκφράζει με δηλώσεις της στους «Ν.Α» η αρμόδια
αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τατιάνα Καλογιάννη.

Αφορμή για τις δηλώσεις αυτές στάθηκε δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας πριν από μερικές
μέρες σύμφωνα με το οποίο υπάρχει κίνδυνος παύσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
στους περισσότερους από τους διαγωνισμούς Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) , μεταξύ των οποίων και αυτού που αφορά στην Περιφέρειά μας, λόγω παραβάσεων
της κοινοτικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ε.Ε έχει βάλει «φρένο» από τον περασμένο Φεβρουάριο στη
χρηματοδότηση των 14 έργων με Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για τη
κατασκευή των νέων εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων λόγωπαραβάσεων της
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κοινοτικής νομοθεσίας.

Πρόκειται για έργα ύψους 2,2 δις. ευρώ σε 10 περιφέρειες της Ελλάδας (με προτεραιότητα
στις περιφέρειες Αττικής -Κερατέα, Γραμματικό, Α. Λιόσια, και Φυλή – και Πελοποννήσου ).
Τα έργα, για την καστασκευή εργοστασίων διαχείρισης απορριμάτων, θα θα
συνχρηματοδοτούσε η Ε.Ε κατά 50% μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία, οι συμβάσεις που υπογράφει το δημόσιο με τους
ιδιώτες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την επιβολή προστίμων στο ελληνικό δημόσιο εφόσον
δεν παρέχει στα εργοστάσια τον προβλεπόμενο όγκο σκουπιδιών που έχει συμφωνηθεί για
τα επόμενα 28 έως 30 χρόνια.

Αυτό το στοιχείο, των καταχρηστικών όρων υπέρ των εργολάβων, οι οποίοι φαίνεται να
κινούνται ως καρτέλ, αντίκειται στις κοινοτικές οδηγίες.

Η κ. Καλογιάννη πάντως διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα με τους
όρους των διαγωνισμών παραπέμποντας μάλιστα και στην απάντηση που έδωσε το
υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δημοσίευμα της
εφημερίδας.

Η απάντηση του ΥΠΑΝ ήταν η εξής:

«Η αμφισβήτηση των διαγωνισμών των έργων για τη διαχείριση απορριμμάτων με Σύμπραξη
Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από συγκεκριμένη εφημερίδα σήμερα, δεν στηρίζεται σε
κανένα στοιχείο. Η εφημερίδα επικαλούμενη μια τυπική επιστολή της Επιτροπής Αναφορών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – επιστολή που απευθύνεται στερεότυπα στον οποιονδήποτε
κάνει αναφορά στη σχετική επιτροπή – σπεύδει κατά τρόπο αυθαίρετο να βγάλει
«απόφαση» για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ούτως ή άλλως δεν
αποφασίζει γι' αυτό το θέμα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη διεξαγωγή των
διαγωνισμών των έργων ΣΔΙΤ που υλοποιούνται από τις Περιφέρειες και τους αρμόδιους
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φορείς διαχείρισης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι διαγωνισμοί από τους αρμόδιους φορείς για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ
υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα τηρώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο
σχεδιασμός των έργων δίνει έμφαση στην ανακύκλωση, τόσο μέσω της διαλογής στην
πηγή, όσο και μέσω των μονάδων διαχείρισης, επιτυγχάνοντας συνολικά αυξημένους
στόχους ανακύκλωσης.Τα έργα αυτά αποτελούν προτεραιότητα σε εθνικό και σε
περιφερειακό επίπεδο και για την ΕΕ και η διαδικασία δημοπράτησης και περιβαλλοντικής
αδειοδότησης διασφαλίζει την τήρηση όλων των απαιτήσεων γι' αυτό και χρηματοδοτούνται
μέσω και του ΕΣΠΑ.

Η πρόληψη, η διαλογή στην πηγή και οι μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων συνδυαστικά θα
μειώσουν σημαντικά την ταφή απορριμμάτων, οδηγώντας σε πλήρη συμμόρφωση με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για όλα τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις τόσο η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και η τήρηση της
οδηγίας για τα απόβλητα(98/2008).

Σε όλους τους διαγωνισμούς η τεχνολογία που έχει επιλέγει από τους διαγωνιζόμενους
είναι η κομποστοποίηση (αερόβια, αναερόβια χώνευση) με εκτενή μηχανική διαλογή
(ανακύκλωση). Οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί σε επιλογή τεχνολογίας, με την προϋπόθεση
τήρησης της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας και με κύριο κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή προς τον πολίτη».

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι

Να θυμίσουμε πως σε ότι έχει να κάνει με την Ήπειρο στον διαγωνισμό τελικές δεσμευτικές
προσφορές έχουν καταθέσει οι ακόλουθοι υποψήφιοι ανάδοχοι:

ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT ΙΝΚΑΤ-1,64% – ENVITEC
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ΤΟΞΟΤΗΣ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΕΡΕΤΒΟ-ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ-ΕΓΝΩΝ

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στόχος της Περιφέρειας είναι η ένταξη του 60% του έργου στο
ΕΠΠΕΡΑΑ κάτι που θα σημαίνει ότι το υπόλοιπο 40% θα βαρύνει τον ιδιώτη κι άρα οι
προσφορές που θα υπάρξουν θα είναι οικονομικότερες.

Σύμφωνα μάλιστα με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, Τατιάνα Καλογιάννη, η πρόταση που
κάνει η Περιφέρεια για το κόστος εισόδου σε περίπτωση που επιτύχει μια χρηματοδότηση
στο 60% θα αναγκάσει τρόπον τινά τις ενδιαφερόμενες εταιρίες να προτείνουν κι αυτές
τιμές στα ίδια περίπου επίπεδα κάτι που θα είναι θετικό για τους πολίτες που θα
επωμιστούν το βάρος αν αναλογιστεί κανείς ότι η μελέτη που είχε γίνει έκανε λόγο για ένα
τέλος εισόδου από 45 μέχρι 80 ευρώ ανά τόνο.
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