Μικρή παράταση στο διαγωνισμό
για
τη
νέα
Μονάδα
Απορριμμάτων στη Ναύπακτο
Κατά

τρεις

περίπου

εβδομάδες

μετακινήθηκε

η

προθεσμία

παραλαβής των προσφορών και η αποσφράγισή τους, για το έργο
που αφορά στην κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας
απορριμμάτων στο Δήμο Ναυπακτίας, στα πλαίσια ενός διαγωνισμού
που προκηρύχθηκε στην εκπνοή του προηγούμενου έτους.
Πιο συγκεκριμένα, οι προσφορές για το έργο με επίσημο τίτλο:
«Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας
Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων, 1ης και 4ης
Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας», μετακινήθηκαν από σήμερα 10/3 για
τις 27/3 ενώ αντίστοιχα η αποσφράγισή τους από τις 16/3, που
είχε αρχικά οριστεί, για τις 3/4.
Το νέο περιβαλλοντικό έργο με φορέα υλοποίησης τον Δήμο
Ναυπακτίας, είναι χωροθετημένο στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ.
Βλαχομάνδρας, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ανέρχεται
σε 22,58 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 27,99 εκατ.
ευρώ).

Στο αντικείμενο του νέου περιβαλλοντικού έργου που
σχεδιάζεται στη Δυτ. Ελλάδα περιλαμβάνεται:
— Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων,
— Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης
υποδοχής απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ., κύτταρο 3,
— Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων (συλλογή
στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ. και υγρών αποβλήτων από Μ.Ε.Α.),
— Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων Ο.Ε.Δ.Α.,
— Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του

Χ.Υ.Τ.Υ., επεξεργασία – τελική διάθεση),
— Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας (πρόσβαση στη Μ.Ε.Α.,
στον χώρο ωρίμασης κομπόστ και ραφιναρίας, προσπέλαση στη
λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Υ. κ.λπ.),
— Κατασκευή έργων υποδομής, απαραίτητων για τη λειτουργία και
την περιφρούρηση της Ο.Ε.Δ.Α., έργα Η/M, περίφραξη, πύλες
εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης
ομβρίων, έργα φυτεύσεων κ.ά.),
— Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού, για την υλοποίηση
προγράμματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
— Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, για τη λειτουργία της
Ο.Ε.Δ.Α.,
— Η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων (Ο.Ε.Δ.Α.),
διάρκειας 6 μηνών,
— Η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (Ο.Ε.Δ.Α.) διάρκειας
5 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για τον κύριο του έργου για
άλλα 5 έτη λειτουργίας. Κατά τη λειτουργία, ο ανάδοχος θα
αμείβεται σε
αποβλήτου.
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Η κατασκευή της νέας μονάδας χρηματοδοτείται από το Ε.Π.
«Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014 – 2020», με 14.462.300 ευρώ.

