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Πξνθεξύρζεθε ζήκεξα ν δηαγωληζκόο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο 
ζηεξεώλ αζηηθώλ απνβιήηωλ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο από 13 Μαξηίνπ 2013 

απόθαζεο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ΣΓΙΤ. 

 
Σύκθωλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλωζε, ε πξνζεζκία ππνβνιήο θαθέιωλ εθδήιωζεο 

ελδηαθέξνληνο είλαη ε 28ε Μαΐνπ 2013. 
 

Ο ηδηωηηθόο θνξέαο ζα επηιεγεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγωληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζα 

αλαιάβεη ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ζηεξεώλ αζηηθώλ απνβιήηωλ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, γηα δηάζηεκα 

27 εηώλ. Τν έξγν ζα δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ 150 ρηι. ηόλνπο, πεξηιακβάλνληαο ην ζύλνιν ηωλ 
αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ πνπ παξάγνληαη ζε νιόθιεξε ηε δηνηθεηηθή έθηαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 

 
Όπωο ζε όινπο ηνπο δηαγωληζκνύο ΣΓΙΤ γηα έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ, νη δηαγωληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο επηηξέπνπλ όιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο πνπ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηωλ 
πεξηβαιινληηθώλ ζηόρωλ, ηεο επξωπαϊθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο, εληζρύνληαο ηνλ πγηή 

αληαγωληζκό κεηαμύ ηωλ δηαγωληδνκέλωλ θαη ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιύζεο. 
 

Βαζηθό θξηηήξην επηινγήο ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη ην ρακειόηεξν ηέινο ρξήζεο πνπ ζα θιεζεί 

λα θαηαβάιιεη ν δεκόηεο, παξάιιεια κε ηελ επίηεπμε όιωλ ηωλ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρωλ, 
ελώ ζα αμηνπνηεζνύλ θαη θνηλνηηθνί πόξνη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 40-60% ηνπ θόζηνπο 

ηνπ έξγνπ. 
 

Ο πθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ Νόηεο 

Μεηαξάθεο δήιωζε: «Δίκαζηε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ηαρύηεηα ηωλ δηαδηθαζηώλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. Καηαδεηθλύεηαη γηα αθόκε κία θνξά όηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

κε παξεκβάζεηο επωθειείο θαη γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηόζν ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, όζν θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Τν έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ απνηειεί 

έλα αθόκα βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάηωλ ζηελ ρώξα 
καο». 

 

Σεκεηώλεηαη πωο ήδε βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη δηαγωληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα άιια 10 έξγα 
ΣΓΙΤ δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ ζε Γπηηθή Μαθεδνλία, Πεινπόλλεζν, Ηιεία, 

Αηηωιναθαξλαλία, Σέξξεο, Αηηηθή, Αραΐα, ελώ αλακέλεηαη ηηο επόκελεο κέξεο ε πξνθήξπμε ηνπ 
έξγνπ ηεο Κέξθπξαο. 

 

http://www.capital.gr/news.asp?id=1770002 


