Όλο και πιο κοντά η εκκίνηση
των μελετών για 2 μονάδες
απορριμμάτων στην Αττική
Όλο και πιο κοντά βρίσκεται η ανάδειξη των αναδόχων για την
εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών για τις νέες Μονάδες
Επεξεργασίας Απορριμμάτων που σχεδιάζονται στην Αττική.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες, ο φορέας
διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής, ΕΔΣΝΑ, προκήρυξε 2
διαγωνισμούς με αντικείμενο την δημοπράτηση μελετών ωρίμανσης
για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (Μ.Ε.Α.), που
έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες της ΠΕ Κεντρικού Τομέα καθώς
και της ΠΕ Πειραιά.
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, αν δεν υπάρξει κάποια
παράταση, έχει οριστεί για σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020. Οι
μελέτες συνιστούν ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην υλοποίηση των
σημαντικών αυτών υποδομών καθότι με την ολοκλήρωσή τους θα
προσδιοριστούν τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των
σχετικών έργων.
Ο προϋπολογισμός των παραπάνω μελετών, ανέρχεται συνολικά σε
2,63 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 3,26 εκατ. ευρώ)
με 1,55 εκατ. ευρώ και 1,08 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Για την κατασκευή των εν λόγω έργων, θα εκπονηθούν οι
ακόλουθες μελέτες:
— Μελέτη χωροθέτησης,
— Τοπογραφική μελέτη,
— Γεωλογική μελέτη,
— Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα,
— Περιβαλλοντική μελέτη,

— Τεχνική προμελέτη,
— Οικονομική μελέτη.

Ο σχεδιασμός
Όπως προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για την Αττική που
παρουσιάστηκε στις αρχές του χρόνου στο Ζάππειο, θα
δρομολογηθεί η κατασκευή συνολικά 3 μονάδων για την κάλυψη της
Περιφέρειας.
Εξίσου σημαντικές είναι
Φυλής, τόσο στα πλαίσια
ανάπτυξη ενός επιπλέον
απαραίτητο χρόνο για την

όμως και οι παρεμβάσεις στον ΧΥΤΑ
της μεταβατικής περιόδου -με την
κυττάρου που θα εξασφαλίσει τον
κατασκευή και λειτουργία των νέων

υποδομών- όσο και την μετέπειτα μετατροπή του σε ΧΥΤΥ.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο ορίζοντας ολοκλήρωσης των παραπάνω
έργων είναι το 2025. Η χρηματοδότηση του νέου σχεδιασμού θα
μοχλεύσει επενδύσεις της τάξης των 900 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 500 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ιδιωτικά κεφάλαια,
και 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ (150 εκατ. για δράσεις Διαλογής
στην Πηγή και 250 εκατ. ευρώ για τις νέες μονάδες
επεξεργασίας).

