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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Απόφαση της  Διϋπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Στη σημερινή συνεδρίαση της Διϋπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, που ενέκρινε 
την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. 
Αλέξανδρος Καχριμάνης. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης δήλωσε τα 
εξής: 

«Η σημερινή απόφαση είναι απόρροια μιας συστηματικής και ολοκληρωμένης 
προεργασίας που έγινε από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και τους 
τέσσερις Φορείς Διαχείρισης. Πρόκειται για απόφαση, με την οποία “απαλλάσσονται” 
οι Ηπειρώτες και όλοι οι κάτοικοι της Ηπείρου, από  το ειδικό τέλος που θα επιβληθεί 
τη νέα χρονιά σε όσες περιοχές δεν έχουν προχωρήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των απορριμμάτων.  

Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπεριφερειάρχη, αρμόδια για θέματα 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Τατιάνα Καλογιάννη, για τον συντονισμό και 
την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών,  καθώς και όλους τους φορείς που 
συνεργάστηκαν άψογα για να φθάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Ειδικότερα τον 
Πρόεδρο Θωμά Μπέγκα και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ  Ιωαννίνων, τον 
Πρόεδρο Ευστάθιο Γιαννούλη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Άρτας, τον Πρόεδρο Αθαν. Λιόλιο και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, τον 
Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τζάνη και  το Δ.Σ.  του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
ΧΥΤΑ  Κορύτιανης καθώς και το Δήμαρχο Κων. Κατσανάκη και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δωδώνης.  Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί στο ίδιο επίπεδο 
και κατά τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την κατασκευή της μονάδας ΑΣΑ, 
των σταθμών μεταφόρτωσης και εν γένει για την ολοκληρωμένη διαχείρισης».  

Ακολουθεί απόσπασμα Δελτίου Τύπου του Υπουργείου  Ανάπτυξης για τη σημερινή 

συνεδρίαση: 

Δύο νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, στην Κέρκυρα και την Περιφέρεια Ηπείρου 

ενέκρινε με αποφάσεις της η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, που συνεδρίασε σήμερα 

υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη. 



Στη συνεδρίαση μετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο 

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης, οι υφυπουργοί Νότης Μηταράκης και Κυριάκος 

Βιρβιδάκης, η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής Μάρω Ευαγγελίδου, ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ Νίκος 

Μαντζούφας, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Δήμαρχος 

Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής. 

Η απόφαση της Διυπουργικής ελήφθη ύστερα από αιτήσεις που υπέβαλαν στην 

Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης η Περιφέρεια Ηπείρου και ο 

Δήμος Κερκυραίων, οι οποίοι μπορούν πλέον να προχωρήσουν στην προκήρυξη των 

αντίστοιχων διαγωνισμών. 

Η εγκατάσταση της Κέρκυρας αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης 

απορριμμάτων που υλοποιείται σε νησιωτική περιοχή. Η εγκατάσταση θα 

διαχειρίζεται ετησίως περίπου 87 χιλ. τόνους, το σύνολο δηλαδή των αστικών 

απορριμμάτων που παράγονται στη διοικητική έκταση της Κέρκυρας και θα δώσει 

οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων. 

Οι υποδομές της Περιφέρειας Ηπείρου αντίστοιχα, θα διαχειρίζονται περίπου 150 χιλ. 

τόνους, περιλαμβάνοντας το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων που 

παράγονται σε ολόκληρη τη διοικητική έκταση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διυπουργικής, οι ιδιωτικοί φορείς σύμπραξης για τα 

δύο έργα θα επιλεγούν με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα 

αναλάβουν τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των 

υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στις εν λόγω περιοχές, για χρονικό διάστημα 

έως 27 έτη. 

Και για τα δύο έργα προηγήθηκε έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σχετικής 

Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε φορείς υλοποίησης να οριστούν ο Δήμος 

Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ηπείρου αντίστοιχα. 

Η αξία των συμβάσεων των δύο νέων έργων ανέρχεται σε 210 εκ ευρώ, ενώ η 

συνολική αξία των συμβάσεων ΣΔΙΤ στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων 

ανέρχεται πλέον στα 2,1 δις ευρώ. 

Τα έργα αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Απριλίου 2013.  


