Κορυφαίο έργο της χρονιάς
2018 η Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Ηπείρου
Το 2018 έφυγε όμως τις τελευταίες ημέρες του έτους το
ypodomes.com έθεσε στην κρίση των αναγνωστών του την απόφαση
για το ποιο έργο ήταν εκείνο που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια
του. Πέντε συνολικά έργα ήταν αυτά που μπήκαν σε διαδικασία
ψηφοφορίας και κρίσης από το κοινό και για συνολικά 9 ημέρες,
έμειναν σταθερά στην κεντρική μας σελίδα προκειμένου να
ψηφιστούν από όσους περισσότερους από εσάς.
Σε αυτό το διάστημα περισσότερες από 2.500 ψήφοι κατεγράφησαν
και με ανατροπές σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Τελικά οι αναγνώστες του ypodomes.com αποφάσισαν πως ΕΡΓΟ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ 2018 είναι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην
Ήπειρο σε ποσοστό 32%. Συνολικά πάνω από 15.000 άτομα κλίκαραν
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Πρόκειται για ένα από τα πιο εκσυγχρονιστικά έργα για την
Ελλάδα που αλλάζει και βελτιώνει σημαντικά το πρόσωπο και την
καθημερινότητα μιας ολόκληρης Περιφέρειας. Είναι μόλις η
δεύτερη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε όλη τη χώρα (η
πρώτη λειτουργεί στην Κοζάνη ήδη από το καλοκαίρι του 2017)
και εμπεριέχει σημαντικές καινοτομίες ενώ θα μειώσει τα
απορρίμματα που καταλήγουν σε ΧΥΤΥ κατά τουλάχιστον 70%.
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου,
κατασκευάστρια και διαχειρίστρια εταιρεία είναι η ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Ενεργή συμμετοχή είχε το Υπουργείο Οικονομίας μέσω
της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ που συντόνισε το όλο εγχείρημα.
Όλοι οι παραπάνω θα βραβευθούν στο επερχόμενο 3ο Συνέδριο
Υποδομών-Μεταφορών που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στην Αθήνα.
Είναι η πρώτη φορά που έργο-ΣΔΙΤ θα βραβευθεί στη χώρα μας
εντός των τοιχών, μέσα από διαδικασία ψηφοφορίας κοινού.

Αξίζει να αναφέρουμε πως μάχη για την πρωτιά μέχρι την
προτελευταία μέρα έδωσε η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής
γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη που ήρθε δεύτερη με 26%, τρίτη
κατετάγη η διπλή εργολαβία για το Μετρό Θεσσαλονίκης, τέταρτη
η πολλαπλή εργολαβία για τον Αγωγό ΤΑΡ και πέμπτη η αναβάθμιση
των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων. Όλα τα έργα συγκέντρωσαν το
ενδιαφέρον και τις ψήφους του κοινού του ypodomes.com καθώς
ειδικά τις πρώτες μέρες οι διαφορές ήταν πολύ μικρές.
H τελική κατάταξη ήταν:
1.Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου 808 ψήφοι, 32%
2.Ολοκλήρωση Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης 660
ψήφοι, 26%
3.Μετρό Θεσσαλονίκης 459 ψήφοι, 18%
4.Αγωγός ΤΑΡ 360 ψήφοι, 14%
5.Αναβάθμιση 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων 268 ψήφοι, 10%

