Νέα παράταση στον διαγωνισμό
για την επέκταση του ΧΥΤΑ
Φυλής – «Πράσινο φως» για τον
ΧΥΤΥ Γραμματικού
Παρατάθηκε κατά 3 ακόμη εβδομάδες ο διαγωνισμός του Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) που αφορά στη
«Μελέ
τ η–κατασκευή έ
ρ γων, για την Α’ φά
σ η αποκατά
σ τασης της
ΟΕΔΑ Δυτική
ς Αττική
ς και μεταβατική
ς διαχεί
ρισης αποβλή
των»,
ενός έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη μεταβατικών υποδομών
μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος σχεδιασμός διαχείρισης
απορριμμάτων που δρομολογείται στην Περιφέρεια.
Η νέα προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
συμμετοχής μετακινήθηκε αυτή τη φορά για τις 12 Νοεμβρίου ενώ
η ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή
συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους για τις 11 Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Αυγούστου είχαν δημοσιευτεί τα
τεύχη δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμένη αξία 29,67
εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 36,79 εκατ. ευρώ). Το
έ
ργο χρηματοδοτεί
ται απόιδί
ους πό
ρους του ΕΔΣΝΑ.
Τα χρονικά περιθώ
ρια εί
ναι εξαιρετικά στενά
, αφού πρέ
πει σε 1
έ
τος να μελετηθεί λύ
ση, να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις και
να κατασκευαστεί το έ
ρ γο. Η διά
ρ κεια της σύμβασης για το
σύ
νολο των παρεμβά
σεων και υπηρεσιώ
ν έχει οριστεί σε 40 μή
νες
απότην υπογραφή
.
Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προκήρυξη της σύμβασης, με το
δημοπρατού
μ ενο έργο, η Αναθέ
τ ουσα Αρχή επιδιώ
κ ει να βρει
προσωρινή λύ
σ η στη διαχεί
ρ ιση των στερεώ
ν αποβλή
τ ων της
Αττική
ς, προκειμέ
νου να δοθεί χρό
νος, για τη δρομολό
γηση και
υλοποί
ηση των προβλεπομέ
νων στον ΠΕΣΔΑ, συμπεριλαμβά
νοντας την
τελικήαποκατά
σταση του χώ
ρου.

Η πρόσθετη χωρητικότητα που θα εξασφαλιστεί από τη
δρομολογούμενη επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής με νέο, ενδιάμεσο
κύτταρο είναι της τάξης των 4 εκατ. κ.μ. και τουλάχιστον διετή
διάρκεια ζωής.
H σύ
μ βαση εί
ν αι μεικτή και περιλαμβά
ν ει την εκπό
ν ηση των
μελετώ
ν, την εκτέ
λεση του έ
ργου, την υποστή
ριξη στη λειτουργί
α
και την αποκατά
σταση του χώ
ρου της Οργανωμέ
νης Εγκατά
στασης
Διαχεί
ρ ισης Αποβλή
τ ων (ΟΕΔΑ) Δυτική
ς Αττική
ς , στη θέ
ση
Σκαλιστή
ρι του Δή
μου Φυλή
ς.
Όπως επισημαίνεται από τον ΕΔΣΝΑ, το έργο θεωρείται εξαιρετικά
επείγον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για
τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στα απορρίμματα της Αττικής
με τη χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων.

Περιφέρεια Αττικής: Δεν μπορεί να κλείσει αύριο η
Φυλή – «Πράσινο φως» για τη δοκιμαστική λειτουργία
του ΧΥΤΥ Γραμματικού
Τη θέση ότι δεν μπορεί να κλείσει εν μία νυκτί ο ΧΥΤΑ της
Φυλής, όσο και αν αυτό είναι το ευκταίο σενάριο, εξέφρασε και
η Περιφερειακή Αρχή της Αττικής στον απόηχο του Περιφερειακού
Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες
δίνοντας έγκριση για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας
του ΧΥΤΥ Γραμματικού, έπειτα από αρκετές αντιδράσεις και
παλινωδίες.
Όπως τονίζεται από την Περιφέρεια, η απόφαση αυτή αποτρέπει το
ενδεχόμενο απένταξης του έργου από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
που θα είχε, με τη σειρά του, ως αποτέλεσμα την επιστροφή
κονδυλίων άνω των 20 εκατ. ευρώ ενώ διευκρινίζεται ότι ο ΧΥΤΥ
Γραμματικού θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ταφή
υπολειμμάτων, όπως δηλαδή υποδηλώνει το όνομά του και βάσει
των κατασκευαστικών του προδιαγραφών.

Δούρου:

«Στο

Γραμματικό,

δεν

αφήσαμε

τους

κατοίκους στο έλεος του προηγούμενου σχεδιασμού
που προέβλεπε ΧΥΤΑ»
Από μεριάς της, η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου,
αναφερόμενη στη λειτουργία της εγκατάστασης στο Γραμματικό,
στηλίτευσε τη θέση ορισμένων «να κλείσουν παράλληλα και η Φυλή
και το Γραμματικό», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η απελθούσα
διοίκηση «δεν άφησε τους κατοίκους του Γραμματικού στο έλεος
των σχεδιασμών του κ. Σγουρού, που προέβλεπαν εκεί ΧΥΤΑ, ταφή
σκουπιδιών, υπερδιαστασιολογημένο εργοστάσιο», καλώντας τον
Γιώργο Πατούλη «να μην κάνει πίσω στον ΠΕΣΔΑ» καθότι έτσι δεν
πρόκειται να κλείσει η Φυλή.

