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ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ανάδειξε τον οριστικό Ιδιωτικό Φορέα
Σύμπραξης (ΙΦΣ) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Μ.Α.Ε.Ε.Σ.), για το έργο της "Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων" της Περιφέρειας Ηπείρου.

Μετά την τελευταία εξέλιξη η σύμβαση θα προωθεί προς έλεγχο και έγκριση στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, ώστε αμέσως μετά να ξεκινήσει η κατασκευή της μονάδας. Σύμφωνα με τα όσα
ανέφερε στην Οικονομική Επιτροπή η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού κ.
Τατιάνα Καλογιάννη, αν δεν υπάρξει καθυστέρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμάται η
σύμβαση να υπογραφεί τον προσεχή Μάιο και σε 18 μήνες να έχει παραδοθεί σε λειτουργία
η μονάδα.

Το τελικό σχέδιο έχει ελεγχθεί ενδελεχώς από το Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ κ. Νικ.
Μαντζούφα , ενώ η υλοποίηση του έργου, θα γίνει με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Το συνολικό κόστος του έργου (χωρίς το ενεργειακό τμήμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί
απευθείας με ιδιωτικά κεφάλαια) προβλέπεται να ανέλθει σε 33 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα
20 είναι εξασφαλισμένα από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από πόρους που θα διαθέσει ο
ιδιώτης.
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Το κόστος της κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 33 εκατομμύρια, από τα οποία τα 20
εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα 13
εκατ. ευρώ από την ιδιωτική εταιρία. Τη λειτουργία της μονάδας θα συμπληρώσει και άλλη
μια επένδυση, ύψους 7 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την παραγωγή ενέργειας από τα
απορρίμματα. Το κόστος αυτό θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον ιδιώτη, όπως εξήγησε
στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων
Τατιάνα Καλογιάννη.

Τέλος, όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις, η Περιφέρεια όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης
έχει καταθέσει τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών, ωστόσο τις υπόλοιπες διαδικασίες
χειρίζεται αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο.
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