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Με ΣΔΙΤ η διαχείριση απορριμμάτων
σε Κέρκυρα - Ηπειρο
Του Γιωργου Λιαλιου
Τη διαχείριση μέσω Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα των απορριμμάτων σε ακόμα δύο περιοχές της χώρας ενέκρινε χθες η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ. Πρόκειται για την Κέρκυρα -το πρώτο νησί που θα προχωρήσει σε ΣΔΙΤ- και την Περιφέρεια Ηπείρου, στις οποίες ο διαγωνισμός θα
προκηρυχθεί μέσα στον Απρίλιο.
Ο προϋπολογισμός των δύο νέων συμβάσεων ανέρχεται σε 210 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των συμβάσεων ΣΔΙΤ στον τομέα διαχείρισης
απορριμμάτων στα 2,1 δισ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσε λοιπόν χθες το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε χθες τη
διεξαγωγή των δύο νέων διαγωνισμών, μετά από αίτημα που είχαν υποβάλει ο δήμος Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ηπείρου. Το αξιοσημείωτο στις δύο
περιπτώσεις είναι ότι έχουν επιλεγεί θέσεις για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων και μάλιστα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησής τους: στην Κέρκυρα
υπάρχει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για τη θέση Τεμπλόνι και για την Ηπειρο έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντική
εκτίμηση και αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) για μια θέση στον δήμο Δωδώνης. Και στις δύο περιπτώσεις το ζήτημα της χωροθέτησης είναι ιδιαίτερα κομβικό: στη μεν
Κέρκυρα γιατί κατά το παρελθόν υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις στη δημιουργία ΧΥΤΑ στη Λευκίμμη, στα νότια του νησιού. Και για τη δε Ηπειρο, καθώς η
περιφέρεια περιλαμβάνει 18 δήμους (4 Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίοι έχουν συναινέσει μέσω σύμβασης να αναλάβει το έργο η
περιφέρεια) σε μια περιοχή με μεγάλες αποστάσεις και ιδιαίτερο ανάγλυφο.

Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, οι δύο προγραμματικές συμβάσεις για Κέρκυρα και Ηπειρο έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι
διαγωνισμοί θα προκηρυχθούν μέσα στον Απρίλιο. Στόχος είναι η διαδικασία της προεπιλογής να ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι και ο ανάδοχος σε
κάθε έργο να έχει οριστεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2014, προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2015 ή τις αρχές του 2016. Για την Κέρκυρα,
το έργο αφορά τη διαχείριση 87.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως και στην Ηπειρο 150.000 τόνους ετησίως.

