Έξι εταιρίες στο διαγωνισµό για έργο απορριµµάτων
Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των εταιριών που θα συνεχίσουν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού για
την ανάληψη και ολοκλήρωση του έργου ∆ιαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριµµάτων Ηπείρου µε τη
διαδικασία των Σ∆ΙΤ, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου οικονοµικών.
Οι έξι (6) εταιρείες που προεπιλέχθηκαν για να συµµετέχουν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού, στη
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, είναι οι:
1. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ
2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
3. ΜΕΤΚΑ – ΧΡ. ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
4. ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT – ENVITEC
5. ΤΟΞΟΤΗΣ
6. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – J&P ΑΒΑΞ
Το έργο επεξεργασίας απορριµµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί µια σηµαντική παρέµβαση για
την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την προστασία της δηµόσιας
υγείας που βαίνει προς υλοποίηση.
Ταυτόχρονα αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό βήµα για τη συµµόρφωση της χώρας µας προς τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Εθνική Νοµοθεσία που καθυστερούσε για πολλά χρόνια.
Ο σχετικός διαγωνισµός διενεργείται από την Περιφέρεια Ηπείρου µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα
και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που τέθηκε στη σύσκεψη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Σ∆ΙΤ.
Το έργο εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2013, η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία
Σ∆ΙΤ ξεκίνησε την δηµοπράτηση τον Απρίλιο 2013, τέλος Μαΐου 2013 έγινε η εκδήλωση
ενδιαφέροντος και αρχές Ιουλίου 2013 η ολοκλήρωση της Α΄ φάσης του διαγωνισµού.
Αν δεν υπάρξουν προσφυγές, άµεσα θα ξεκινήσει και η τελική φάση του διαγωνισµού.
Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και είναι ανοικτός σε
όλες τις διαθέσιµες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων του έργου
και της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των
διαγωνιζοµένων και επιτρέποντας την επιλογή της βέλτιστης λύσης.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και
λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, για
διάστηµα 27 ετών.
Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαµηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να
καταβάλλει ο δηµότης, παράλληλα µε την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ θα
αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ για τη συγχρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής
του.
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