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Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 
Με αφορμή την ανακήρυξη αναδόχου για το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα ειδική εκδήλωση στην Κοζάνη στην οποία 
παρέστη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης. Το έργο κατασκευάζεται με 
τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). 
Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ. 
Το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας είναι επένδυση της τάξεως των 45 
εκατομμυρίων ευρώ και θα υλοποιηθεί με ιδιωτικούς πόρους. Θα δημιουργηθούν περισσότερες από 120 
μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την 25ετή τουλάχιστον λειτουργία του, ενώ κατά την διετή περίοδο 
κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας. 
Το έργο έχει εγκριθεί επί της αρχής για χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 
απευθείας δανειοδότηση του αναδόχου, ενώ στη χρηματοδότηση δύναται να συμβάλλει και το 
χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA, επιτυγχάνοντας συνολικά χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, όφελος 
που θα μετακυλιστεί υπέρ των δημοτών. 
Επιπλέον, ως αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ορθολογική 
επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων και της προώθησης σχετικών έργων, το έργο 
διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε από το έγκριτο περιοδικό World Finance 
ως «Έργο της Χρονιάς 2013 στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων» αξιολογούμενο σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
Το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί το δεύτερο έργο ΣΔΙΤ 
στον τομέα αυτό, μετά και την ανακήρυξη αναδόχου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  Σε εξέλιξη είναι και 
οι διαγωνισμοί έργων διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Δυτικής 
Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 
Ο διαγωνισμός, όπως και όλοι οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, ήταν ανοιχτός στην 
επιλογή της τεχνολογίας. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται στη βάση της χαμηλότερης χρέωσης προς τον 
πολίτη και με αποδεκτές όλες τις τεχνολογίες που αποδεδειγμένα επιτυγχάνουν τους περιβαλλοντικούς 
στόχους. Επίσης, διασφαλίζεται η απόλυτη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέθοδος διαχείρισης θα εφαρμοστεί η μηχανική ανακύκλωση και 
κομποστοποίηση. 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικοτητας Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
Κ. Χατζηδάκης: «Μετά την Πελοπόννησο και η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας μπαίνει στο δρόμο της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. 
Στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας μάλιστα δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Το έργο μπορεί να 
ξεκινήσει αμέσως. Η κατασκευή του στέλνει ένα μήνυμα εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα 
ευρωπαϊκά δεδομένα ως προς τη διαχείριση αποβλήτων. 
Είμαι σίγουρος ότι και από άλλες περιοχές της Ελλάδας θα έχουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
θετικές ειδήσεις ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Η Ελλάδα καθυστέρησε να αντιμετωπίσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Ξεκίνησε όμως να κάνει βήματα 
μπροστά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα της ζωής μας και την καθημερινότητά μας». 
 
- Δείτε το χάρτη με τα έργα διαχείρισης απορριμάτων με ΣΔΙΤ, σε όλη την Ελλάδα, εδώ 

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4.ppt
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